
 

  الالئحة المالية

 لصندوق الضمان االجتماعي

  

  مدير صندوق الضمان االجتماعي/ األخ 

    

  ...بعد التحية 

بالالئحــة املاليــة لصــندوق الضــمان االجتمـــاعي ، . م  1988لســنة ) 176(نبعــث إلــيكم بقــرار اللجنــة الشــعبية العامــة رقــم 

  .م 1988 من شهر املريخ 27ر املوافق .و 1397شعبان   9الصادر بتاريخ 

  

  

  يلزم من إجراء لتنفيذه الختاذ ما

  والسـالم،،،،،

  

    

  ))اجلهاز التنفيذي (( 

  للجنة الشعبية العامة 

  

  

  



 

  قرار اللجنة الشعبية العامة

  م 1988لسنة ،، ) 176(رقم 

  االجتماعي بالالئحة المالية لصندوق الضمان

  

   - : اللجنة الشعبية العامة

م بشـــأن الضـــمان االجتمــــاعي  80) 13(وعلـــي القـــانون رقــــم . النظـــام املـــايل للدولــــة وتعديالتـــه بعـــد االطـــالع علـــي قــــانون        

  .والقانون املعدل له 

 13يف ) . جملـــس الــــوزراء (وعلـــي الئحــــة امليزانيـــة واحلســــابات واللـــوائح الصـــادرة بقــــرار . تضـــاه واللـــوائح والقـــرارات الصــــادرة مبق     

  .  م  1968ديسمرب  3هـ املوافق  1388رمضان 

وعلـــي      قـــرار اللجنـــة . م بتنظـــيم صـــندوق الضـــمان االجتمـــاعي  86لســـنة ) 165(وعلـــي قـــرار اللجنـــة الشـــعبية العامـــة رقـــم       

  .م بشأن توزيع اختصاصات أمانة الضمان االجتماعي  66/86الشعبية العامة رقم 

  ))قررت((

  

  )1( ادةـــــــــــم

  التعــريفات

تدل القرينة أو سياق النص  الواردة فيما بعد علي املعاين املقابلة هلا ما يف تطبيق أحكام هذه الالئحة تدل األلفاظ والعبارات   

  .م بشأن الضمان االجتماعي وتعديالته  80لسنة ) 13(القانون رقم / علي خالف ذلك 

  .صندوق الضمان االجتماعي : ـ الصندوق 

  .دارة شئون الصندوق جلنة إ: ـ جلنة الصندوق 

  مدير صندوق الضمان االجتماعي : ـ املدير 



 

   .كل منفعة ضمانية يقضي القانون بأدائها نقداً : ـ املنافع النقدية 

  .كل منفعة ضمانية يقضي القانون بتقدميها للمنتفع علي هيئة خدمة أو رعاية : ـ املنافع العينية 

  

  )2(ادة ــــــــــم

  نطاق السريان

تسري إحكام هذه الالئحة علـي كافـة التصـرفات واإلجـراءات املاليـة الـيت جيريهـا الصـندوق كمـا تسـري علـي التصـرفات املاليـة        

  .اليت جتريها الشركات واجلهات األخرى التابعة له وذلك فيما مل يرد بشأنه نص يف اللوائح املعتمدة لتلك الشركات أو اجلهات 

  . لشركات اململوكة للصندوق سارية بالقدر الذي التتعارض فيه مع أحكام هذه الالئحة وتبقي أحكام اللوائح املالية ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  القسم ا�ول الميزانية

  ةــــام عامــــاب ا�ول أحكـــبلا

  

تكون لصندوق الضمان االجتماعي شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة عن امليزانية العامة للدولة وحسابات مستقلة   

  /بالضوابط العامة التالية 

ويـــتم كـــل ذلـــك علـــي النحـــو الـــوارد ـــذه ميزانيـــة الصـــندوق وحســـاباته مركزيـــة األعـــداد واالعتمـــاد واملتابعـــة وليســـت مركزيـــة التنفيـــذ   :أوالً 

  الالئحة وما تقرره جلنة إدارة الصندوق وما يصدره املدير من تعليمات 

  .السنة امليالدية وتنتهي بانتهائها كل عام تبدأ السنة املالية للصندوق ببدء   :ثانياً 

يتبع الصندوق يف قيد حساباته نظام القيد املـزدوج ، ويـتم إعـداد حسـابات حتليليـة للمنـافع الضـمانية وفقـاً ملـا خيـص كـال منهـا مـن   :ثالثاً 

  .إيرادات ومصروفات واحتياطيات 

ســنة ماليــة أو يف أي تــاريخ حتــدده جلنــة إدارة الصــندوق أو مــدير الصــندوق أن يراعــي عنــد إعــداد امليزانيــة العموميــة يف ايــة كــل   :رابعاً 

  .يبني املركز املايل ألصول وخصوم كل منفعة ضمانية مع إرفاق البيانات التحليلية اخلاصة بكل منها 

وب حفـظ الوثـائق والعقـود واملسـتندات يتم تنظيم القواعد التنفيذية والدورة املستندية املالية وطريقـة تـداوهلا وقيـدها وكـذلك أسـل : خامساً 

  .ذات األمهية مبا يكفل حفظها وصيانتها وسريتها وذلك بتعليمات عمل يصدرها مدير الصندوق 

  / تتكون املوارد املالية للصندوق من  :سادساً 

  /م وهي  1980لسنة ) 13(من قانون الضمان االجتماعي رقم ) 7(اإليرادات املقررة حبكم املادة  )1

  

 .االشرتاكات الضمانية اليت يساهم فيها املضمنون وجهات العمل واملنشآت اإلنتاجية العامة 

 .حصيلة ما يفرض لصاحل الضمان االجتماعي من ضرائب ورسوم إضافية   ) أ

 .خيصص بامليزانية العامة للدول سنوياً لتغطية مصروفات املنافع وسد العجز بالصندوق  ما  ) ب

 . إعتمادات ميزانية التحول للمشروعات اليت ختص ا الصندوق   ) ت



 

 .العائد من استثمارات أموال الصندوق   ) ث

 . حصيلة أموال الزكاة   ) ج

 .ما يرصد للصندوق من اهلبات والوصايا وريع األوقاف   ) ح

 . األخرىمن موارد التمويل  إليهمايؤول   ) خ

  

عيدة األجل واليت آلت إليه من اهليئة العامة للضـمان االجتمـاعي ومـن االحتياطات اليت يكوا الصندوق ملواجهة االلتزامات ب )2

 .كأموال وممتلكات وحقوق  جموداابكافة  االجتماعي التقاعد والتأمني أنظمة

  

مـــع عـــدم اإلخـــالل باالختصاصـــات املقـــررة للجنـــة إدارة الصـــندوق حبكـــم القـــانون واللـــوائح والقـــرارات املنفـــذة لـــه ، يكـــون مـــدير   :سابعاً 

  . الصندوق مسئوال عن اإلشراف وعلي شؤون إيرادات ومصروفات الصندوق مبا يكفل احملافظة علي أمواله وحسن إدارا 

  

  :اآلتية امليزانيات   يكون للصندوق   :ثامناً 

  

  تقل عن ثالث سنوات  ملدة ال: ميزانية خطة االستثمار   :أوالً 

  :امليزانية اإلدارية للصندوق   :ثانياً 

  : ميزانية تقديرية سنوية للمنافع الضمانية واالستثمار   :ثالثاً 

  .ئحة املنصوص عليها يف هذه الال واألوضاعوتنفيذها وفقاً للقواعد  واعتمادهاويتم إعداد كل منها     

      

    

  

  

  

  

  



 

  الباب الثاني

  إعداد واعتماد الميزانية

  }ميزانية خطة ا,ستثمارالفصل ا�ول  { 

  

تقل عن ثالث سنوات حبيث تتضـمن االلتـزام املـايل املقـدر إنفاقـه خـالل هـذه الفـرتة  تعد ميزانية خطة االستثمار لفرتة زمنية ال   

تــاريخ واملتوقــع احلصــول عليهــا خــالل فــرتة تنفيــذ اخلطــة ، ويراعــي أن تقــدر االحتياطــات بعــد يف حــدود االحتياطــات النقديــة املتــوفرة يف 

  .تغطية االلتزامات اخلاصة باملنافع الضمانية 

  

  )5(مادة 

  طار العام لميزانية خطة ا,ستثمارا.

  /يلي  العام مليزانية خطة االستثمار مع مراعاة ما اإلطارحيدد     

ويـــتم إقـــرار املشـــروعات بنـــاء علـــي دراســـة .  تتفـــق ومقتضـــيات اجلـــدوى االســـتثمارية واألهـــداف املعتمـــدة حتديـــد املشـــروعات الـــيت  ـ1

  .الصندوق وتنمية احتياطات املنافع الضمانية طويلة األمد  أموالجدواها االقتصادية وااللتزامات املرتتبة علي 

  .التقاعد التقديرات املالية للمشروعات املعتمدة الواردة حتت إجراءات   ـ2

التقديرات املالية املتخصصة واملعتمدة لتمويل املشروعات االستثمارية املقررة اليت تتـويل جهـات أخـري تنفيـذها باملسـامهة املقـررة هلـا   ـ3

  .من الصندوق مع مراعاة برامج التنفيذ 

  .أو اليت حتت التنفيذ  االحتياطات الالزمة ملواجهة خطط التجديد أو التوسع يف املشروعات الضمانية القائمة  ـ4

إدراج حصـــص املســـامهة املقـــرر ختصيصـــها مـــن رصـــيد الفـــائض النقـــدي املتوقـــع تأمينـــه خـــالل فـــرتة اخلطـــة مـــن احتياطـــات املنـــافع   ـ5

     . الضمانية لتمويل اخلطط االستثمارية جلهات أخري 

  

  



 

  )6(مادة 

  لجنة إعداد ميزانية خطة ا,ستثمار

مـدير الصـندوق وثالثـة  برئاسةراراً بتشكيل جلنة إلعداد مشروع ميزانية خطة االستثمار تصدر جلنة إدارة الصندوق ق        

يــتم إعــداد مشــروع امليزانيــة يف حــدود اإلطــار العــام املنصــوص . مــن ذوي االختصــاص أعضـاء خيتــارون مــن بــني مــوظفي الصــندوق 

  .عليه يف املادة السابقة 

  

  )7(مادة 

  دراسة مشروع الميزانية

مشروع امليزانية خطة االستثمار بعد االنتهاء من إعداد علي جلنة إدارة الصندوق ملناقشة وإقراره مث عرضه يعرض         

  .علي اللجنة الشعبية العامة 

  

  )8(مادة 

  اعتماد ميزانية خطة ا,ستثمار

تثمارية الـــيت يتقـــرر تعتـــرب ميزانيـــة خطـــة االســـتثمار بعـــد اعتمـــاد اللجنـــة الشـــعبية العامـــة هلـــا إطـــاراً للمشـــروعات االســـ        

  .تنفيذها خالل املدة املنصوص عليها كما تعترب املبالغ  املعتمدة هلا حدود للصرف واإلنفاق عليها 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  الفصل الثاني

  الميزانية ا.دارية للصندوق

  

  )9(مادة 

الشـعبية العامـة للخزانـة وفقـاً يتويل قسم احلسابات بالصندوق إعداد امليزانية اإلداريـة للصـندوق بالتنسـيق مـع اللجنـة         

  .لتقديرات االلتزامات اإلدارية السنوية وللتعليمات والضوابط اخلاصة بإعداد امليزانية اإلدارية العامة 

ويتم عرض مشروع التقديرات بعد إعداده علي مدير الصندوق إلقراره ، وإحالته يف امليعاد احملدد علـي أمانـة اللجنـة         

  .ضمن إعتمادات مشروع امليزانية اإلدارية العامة  زانة العامة إلدراجهالشعبية العامة للخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الفصل الثالث

  الميزانية التقديرية السنوية للمنافع الضمانية وا,ستثمار

  

  )10(مادة 

مجيــع اإليــرادات وجيــب أن تشــمل . تعــد امليزانيــة التقديريــة الســنوية لتغطيــة املنــافع الضــمانية وااللتزامــات واالســتثمار         

املتوقع احلصول عليها خالل املدة وحدود املصروفات املتوقع إنفاقها خالهلا ، مع مراعاة بيـان املعطيـات الـيت قـام عليهـا تقـدير كـل 

  .من هذه اإليرادات واملصروفات 

  

  )11(مادة 

  توزيع ا.يرادات والمصروفات بالميزانية التقديرية

لتقديرية السنوية للصندوق إدراج كـل مـن اإليـرادات واملصـروفات وتوزيعهـا وفقـاً لكـل نـوع يراعي عند إعداد امليزانية ا        

مــن املنــافع الضــمانية يف حســاب مســتقل يكــون ملحقــاً بامليزانيــة للتوصــل إيل تغطيــة تكلفتهــا ، وتكــون االحتياطــات الالزمــة لكــل منهــا 

  . مبا حيقق االلتزامات السنوية مليزانية خطة االستثمار املعتمدة لدعم املركز املايل للصندوق وتغطية التزاماته طويلة األجل و 

  

  )12(مادة 

  إيرادات صندوق الضمان ا,جتماعي

وتـوزع هـذه اإليـرادات علـي أنـواع املنـافع . تتكون إيرادات صندوق الضمان اإلجتماعي من البنود واملصادر الـواردة يف القـانون       

  .يل أبواب وبنود تبعا لتعدد مصادرها وحلصة كل منها يف اشرتاكات املنافع الضمانية وموارد الصندوق إالضمانية وتقسم 

  

  



 

  )13(مادة 

  المصروفات

عنــد تقريــر مصــروفات املنــافع الضــمانية واســتثمارات املنــافع الضــمانية واســتثمارات الصــندوق يراعــي األخــذ بقاعــدة التكــاليف       

عليها خالل املدة املنقضـية مـن السـنة اجلاريـة وخـالل السـنتني السـابقتني عليهـا ، وذلـك مـع مراعـاة االرتباطـات املباشرة املتوقعة وما أنفق 

  . الفعلية والتوسعات األفقية والرأسية املنافع الضمانية يف السنة املالية موضوع امليزانية 

  

  )14(مادة 

  مخصصات النفقات المباشرة

  / يلي  وق بناء علي عرض مدير الصندوق تقرير ماجيوز بقرار من جلنة إدارة الصند    

�(التصــرف يف حصــيلة  •
�
نفقــات وبــدالت وحــوافز العــاملني  املقضــيهغرامــات التــأخري عــن ســداد االشــرتاكات الضــمانية عــن الســنة )  

  الصندوق  جلنة إدارةاليت تعتمدها  شرتاكات وذلك وفقا للقواعد واألسسعلي حتصيل اال

 يــــدرج  هاالســــتثمارات الضــــمانية فيمــــا مل  وإدارةللنفقــــات املباشــــرة الالزمــــة لتقــــدمي املنــــافع الضــــمانية ودراســــة  خمصصــــاتاعتمــــاد  •

  .االستثمار أو عةاملخصصات من املورد املايل املقرر للمنف هذهخمصصات مالية بامليزانية علي أن يتم متويل 

  

  

  )15(مادة

  تقديرات المصروفات بالميزانية إدراج

 املنـــافع الضـــمانية وعمليـــات االســـتثمار وااللتزامـــات الســـنوية وفقـــا للخطـــة أنـــواعتـــدرج تقـــديرات املصـــروفات بامليزانيـــة حســـب       

وجيـــوز ملـــدير .  األجـــللتزامـــات الســـنوية وفقـــا للخطـــة املعتمـــدة هلـــا وكـــذلك بالنســـبة لاللتزامـــات طويلـــة املعتمـــدة هلـــا وكـــذلك بالنســـبة لال

  .املنصوص عليها يف هذه الالئحة األحكاميرات السنوية للميزانية يف حدود إعداد التقدة بقواعد تعليمات خاص إصدارالصندوق 

  



 

  )16(مادة

  المصروفات بالميزانية التقديرية وأبواب أقسام

  / املصروفات بامليزانية التقديرية علي النحو التايل وأبواب أقسامتتكون 

  . أبواب إيلاملنافع الضمانية وينقسم  مصروفاتوتدرج فيه تقديرات  : األولالقسم 

  \مبقتضاه وهي  الصادرةواللوائح ، م  80لسنة ) 13(املعاشات واملنح املقطوعة وفقا للقانون رقم  : األولالباب 

 املعاشات الضمانية  ) أ

 املعاشات ألصحابعالوة العائلة   ) ب

 .املنح املقطوعة   ) ت

 

املالية املدرجة لتغطية االلتزامات التأمينية والضمانية اليت نشـأت واسـتقت قبـل املعاشات التأمينية وهي املخصصات    :البند الثاني 

  .م  80لسنة ) 13(سريان القانون رقم 

املعاشــات التقاعديــة وهــي املخصصــات املاليــة املدرجــة لتغطيــة االلتزامــات الناشــئة عــن قــوانني التقاعــد والــيت نشــأت    :البند الثالث 

  .م  80لسنة ) 13(قم واستحقت قبل سريان القانون ر 

  

واشـرتاكات املنظمـات الدوليـة وبـرامج  اإلكتواريـةتكاليف ونفقات أعباء الصـندوق الفنيـة ومنهـا تكـاليف الدراسـات    : البند الرابع

  .التدريب ومصروفات احلاسب اآليل والنماذج واملطبوعات 

  

وهــي املخصصــات املاليــة املتوقعــة لتغطيــة املصــروفات  االجتماعيــةوتــدرج حتتــه تقــديرات مصــروفات ونفقــات الرعايــة    :الباب الثاني 

  .صادرة يف اخلصوص املباشرة هلذه املنفعة وفقاً ألحكام القانون واللوائح ال

كمــا يــدرج حتــت هــذا البــاب نفقــات وتكــاليف إجــراء الدارســات والبحــوث املتعلقــة ــذه املنفعــة والتوعيــة االجتماعيــة وتكــاليف     

  .ذج واملطبوعات اخلاصة ا التدريب والنما

  

  :ومصروفات توفري الرعاية الصحية وفقا للقانون وتدرج حتته نفقات    :الباب الثالث 



 

املصـروفات املباشــرة لتـوفري هــذه الرعايـة وتشــكل مـدفوعات األطبــاء واملسـاعدين الطبيــني سـواء يف املراكــز الضــمانية   ) أ

 .صروفات وتكاليف املستحضرات الدوائية واملراكز الضمانية أو يف مواقع العمل وأتعاب جلان تقدير   العجز وم

 النماذج واملطبوعات الالزمة هلا املصروفات الالزمة للدراسات والبحوث والتوعية والتدريب لتلك الرعاية ونفقات   ) ب

  

، وتنحصـر مصـروفات هــذه  قانونــاً وتـدرج حتتـه املــدفوعات الالزمـة لتقـدمي منفعــة املعـاش األساسـي مــن متويلهـا املقـرر   :لباب الرابع ا  

املنفعــة يف قيمــة املعاشــات األساســية وعــالوة العائلــة ، ومنحــة الوفــاة ألصــحاب هــذه املعاشــات وعــالوة الصــرافة ملــن 

  . يتولون صرفها ، وتكاليف النماذج واملطبوعات املتعلقة ا 

وبــدل التمــوين  هلــؤالء وتنحصــر يف املعاشــات وعــالوة العائلــةوتــدرج املعاشــات واملكآفــات للعســكريني املقــررة قانونــاً   :الباب الخامس 

  .واملكآفات العسكرية واملعاش االستثنائي 

حصـــة اخلـــدمات الصـــحية األساســــية وهـــي التقـــديرات املقابلـــة لإليـــرادات املتوقعـــة مـــن حصــــيلة وتـــدرج حتتـــه مبـــالغ   :الباب السادس 

  .االشرتاكات عن اخلدمات اليت تقدمها أمانة الصحة 

املتوقعـــة خــالل الســـنة عـــن االلتزامـــات وتــدرج حتتـــه مبـــالغ األنفــاق علـــي عـــالوة ســـكن املتقاعــدين وهـــي املصـــروفات   :الباب السابع 

  .الفعلية وااللتزامات املتوقعة وفقاً لقانون التقاعد وقانون تقاعد العسكريني 

وتــــدرج حتتــــه نفقــــات املنــــافع قصــــرية األمــــد الــــواردة يف القــــانون لصــــاحل العــــاملني حلســــاب أنفســــهم ، وتشــــمل علــــي   :الباب الثامن 

املخصصــات املتوقعــة لتقــدمي املســاعدات النقديــة قصــرية األمــد يف حــاالت املــرض العــادي وإصــابة العمــل وحــاالت 

  . الوالدة 

( علـي بـابني أثنـني  ويشـتمل األجـلطويلـة  االلتزامـاتوعلـي  االسـتثمارات وتـدرج فيـه املصـروفات والنفقـات علـي عمليـ :القسم الثـاني 

  ) . مع مراعاة تسلسل أبواب امليزانية التقديرية 

  : وتدرج حتته تكاليف ومصروفات ونفقات استثمارات صندوق الضمان االجتماعي وينقسم إيل بندين    :الباب األول 

  : االلتزامات املالية السنوية املتوقعة كما يلي  )أ: البند األول 

كـان منهــا حتــت التنفيـذ أو الــيت سـيبدأ تنفيــذها خــالل السـنة أو مــا يــتم  التمويـل املتوقــع للمشـروعات الــواردة باخلطــة سـواء مــا       

  .منها  الزمين لكل التمويل أو املسامهة لتنفيذها بشرط أن جيري ذلك خالل سنة امليزانية وفقاً للربنامج

إرســـاؤها أو احلصـــص املتعمـــدة واملســـامهة ـــا الـــيت تضـــمنتها اخلطـــة أثنـــاء ســـنة التمويـــل املتوقـــع للمشـــروعات املقـــرر   ) ت

 .امليزانية 

 .التمويل املتوقع لعمليات التجديد أو التوسع يف املشروعات القائمة   ) ث



 

علـــي األصـــول ونفقـــات الصـــيانة وأتعـــاب التحصـــيل ويـــدرج حتـــت إدارة االســـتثمارات القائمـــة وذلـــك مثـــل التـــأمني   :البند الثاني 

  .املتعلقة بذلك  مارية واملصروفات املتنوعة األخرىوتكاليف وأتعاب الدراسات والبحوث االقتصادية واالستث

قبـل املضـمون وذلـك فيمـا  وخيصص للمصروفات ونفقات االلتزامات طويلة األجل ويدرج حتته التزامات الصندوق: الباب الثاني عشر 

  .تعلق بااللتزامات طويلة األجل ي

  

  )17(مادة 

  لجنة إعداد الميزانية

الصـندوق برئاسـة مـدير إدارة الشـؤون املاليـة واإلداريـة ميزانيـة يصدر مدير صندوق الضمان االجتماعي قراراً بتشكيل جلنـة إعـداد     

  .وعضوية ذوي االختصاص يف أنشطة الصندوق 

السنوية للميزانية وذلك مبنشور يـتم يف شـهر الصـيف مـن كـل سـنة حيتـوي علـي الضـوابط  وختتص هذه اللجنة بإصدار التعليمات    

ة والتعليمات والبيانـات واإلحصـائيات اخلاصـة بإعـداد امليزانيـة مـع حتديـد األوضـاع الفنيـة واملاليـة ويعمـم هـذا املنشـور علـي اللجـان الشـعبي

  .للضمان اإلجتماعي يف البلديات وفروع وإدارات الصندوق 

  

  )18(مادة 

  لجنة تقدير الميزانية بأمانات البلديات

برئاســة أمــني اللجنــة الشــعبية للضــمان اإلجتمــاعي يف البلديــة وعضــوية ذوي االختصــاص تشــكل جلنــة وضــع تقــديرات امليزانيــة       

  .علي النحو الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس اللجنة علي أن يكون املسئول املايل لألمانة مقرراً هلا 

وختصــص هـــذه اللجـــان بوضـــع التقـــديرات الــيت ختـــص كـــال منهـــا يف امليزانيـــة الســنوية للصـــندوق لألســـس والقواعـــد املقـــررة ـــذه       

  .الالئحة والتعليمات الدورية اليت تقدمها جلنة إعداد امليزانية اخلاصة بالصندوق وفقاً للمادة السابقة 

       ايــة شــهر ناصـر مــن كــل عــام وإحالتهــا إيل اللجنــة املختصــة مرفقــة بتقــدير وعلـي هــذه اللجــان إجنــاز مهامهــا يف موعــد أقصــاه

  .تفصيلي موضح ومفسر للتقديرات املوضوعة يف نطاق الضوابط الصادرة بشأن إعداد امليزانية 



 

  

  )19(مادة 

  إعداد الميزانية التقديرية واعتمادھا

ودراســـة تقـــديرات اإلدارات والفـــروع واألمانـــات مث تضـــع مشـــروع ميزانيـــة الصـــندوق باجنـــاز مهامهـــا ومناقشـــة  تقـــوم جلنـــة إعـــداد      

امليزانية يف صورة متكاملة وحتيلهـا يف موعـد أقضـاه منتصـف الفـاتح مـن كـل سـنة إيل مـدير الصـندوق الـذي يتـويل عرضـها علـي جلنـة إدارة 

  .الصندوق للموافقة عليها ويتابع اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة 

ية جلنة من اللجان الشعبية للضمان االجتماعي يف البلديات عن إعداد وإحالة تقديراا يف املوعـد احملـدد ، وإذا تأخرت أ وإذا      

  .يزانية السنة السابقة ما خيصها من تقديرات وفقاً ملا ورد مب إدراجمل تلتزم باألحكام والضوابط املنصوص عليها 

  

  )20(مادة 

  الميزانية إعتمادطريقة الصرف عند تأخر 

حــىت بدايــة الســنة املاليــة اجلديــدة جيــري الصــرف وفقــاً مليزانيــة الســنة الســابقة علــي م االنتهــاء مــن اعتمــاد امليزانيــة يف حالــة عــد        

  .أساس جزء من اثين عشر من إعتمادات كل منها ويستمر الصرف ذه الكيفية حىت الشهر الذي تعتمد فيه 

  

  )21(مادة 

  الميزانيةا,لتزام بتقديرات 

  اللتزام به خالل السنة املالية تقديرات ميزانية الصندوق فور اعتمادها ارتباطا  جيب التقيد واتكون       

  .وتعترب امليزانية مبجرد اعتمادها أداة للرقابة وتقييم لألداء 

  )22(مادة 

  التقديرية متابعة تطور تنفيذ الميزانية

تنفيـذ امليزانيـة التقديريـة للصـندوق الـيت تقوم إدارة املراجعة الداخليـة بالصـندوق بالتصـديق علـي تقـارير املتابعـة التفصـيلية لتطـور       

تتويل إدارة الشؤون املاليـة اعتمادهـا حيـث تقـدم هـذه التقـارير إيل مـدير الصـندوق علـي فـرتات تغطـي كـل منهـا فـرتة مـن السـنة املاليـة ال 

  .ة أشهر تقل عن ثالث



 

  )23(مادة 

  أحكام التجاوز في بنود وأبواب الميزانية

بنـــود أو أبــواب جديــدة أثنــاء التنفيــذ تتـــدرج  اســتحداثت الــيت تقضــي النقــل بــني بنـــود امليزانيــة أو أبواــا أو ضــرورة يف احلــاال      

  /الصالحيات بذلك علي النحو التايل 

جيــوز ملــدير الصــندوق بنــاء علــي عــرض مســبب يقدمــه مــدير الشــؤون املاليــة واإلداريــة بالصــندوق أن يــأذن بالتجــاوز يف اعتمــاد   ـ1

  . أحد البنود مقابل وفر مساو يف بند آخر أو أكثر داخل إعتمادات الباب نفسه 

أي جتـاوز يف اعتمـاد احـد أبـواب امليزانيـة جيوز للجنة إدارة الصندوق بناء علي عرض مسبب يقدمه مدير الصـندوق أن تـأذن بـ  ـ2

  . اإلمجالية للميزانية .  اإلعتماداتمقابل وفر مساو يف باب آخر أو أكثر داخل 

إذا اقتضـــت األمـــور إعتمـــادات إضـــافية للصـــرف منهـــا علـــي نفقـــات إضـــافية غـــري واردة بامليزانيـــة أصـــًال أو زايـــد علـــي تقـــديراا   ـ3

بــاإلذن للجنــة الشــعبية العامــة بنــاء علــي عــرض جلنــة إدارة الصــندوق متضــمنا األســباب املــربرة لــه اإلمجاليــة يكــون االختصــاص 

  .واملورد املايل الالزم لتغطيتها 

وال جيـوز بــأي حــال ترتيــب أي التــزام بصـرف غــري مقــرر بامليزانيــة دون مراعــاة مــا ورد مـن أحكــام ــذه املــادة وخيضــع للمســاءلة   ـ4

  .ذلك التأديبية كل من خيالف 

  

  )24(مادة

  الميزانيةبإعتمادات ا�خطار والتفويض 

امليزانية املقررة لكل منها وذلـك خـالل شـهر واحـد  بإعتماداتجيب إخطار اللجان الشعبية للضمان االجتماعي يف البلديات       

  .علي األكثر من اعتمادها 

  .النفقات املعتمدة بامليزانية ويعترب هذا اإلخطار تفويضاً هلذه اجلهات للصرف منها ملواجهة   

  

  )25(مادة

  التصرف في البنود المركزية بالميزانية

املخصصــة هلــا بنــاء  اإلعتمــاداتيــتم التصــرف يف بنــود املركزيــة الــواردة مبيزانيــة الصــندوق وفقــاً لالحتياجــات الفعليــة لكــل أمانــة       

علي مذكرة متضمنة هذه األسـباب يـتم عرضـها مـن قبـل أمـني اللجنـة الشـعبية للضـمان االجتمـاعي يف البلديـة علـي جلنـة إدارة الصـندوق 

  . العتمادها 



 

  )26(مادة 

  التصرف في البنود المركزية بالميزانية

بامليزانيـة يــتم التقيــد ــا أوالً بـأول وفقــاً للقواعــد احملاســبية  تاإلعتمــاداتتـويل األقســام املاليــة بالصــندوق مسـك ســجالت ملراقبــة       

  .املنتظمة مبا حيقق متابعة تنفيذ امليزانية بطريقة متكن من التعرف يف أي وقت علي األرصدة املتبقية لكل بند من املخصصات املعتمدة 

  

  )27(مادة 

  تمويل حسابات الفروع

واإلدارية متويل حسابات الفروع لتنفيذ االلتزامات املعتمدة بامليزانية شهرياً ، علي أن تلتزم كل من تتويل إدارة الشؤون املالية     

بإخطار اإلدارة املذكورة برصيد السيولة النقدية حبساباا لدى املصارف يف اية كل البلديات بجان الشعبية للضمان االجتماعي الل

  .شهر واإللتزمات املرتتبة عليها 

  

  )28(مادة 

  حسابات ا.شتراكات الضمانية 

يتم فتح حساب يف كل بلدية خيصص حلصيلة  إيـرادات اإلشـرتاكات الضـمانية ويـتم مسـك السـجالت الالزمـة للرقابـة عليهـا ومتابعتهـا  

  .من قبل اللجان الشعبية للضمان اإلجتماعي يف البلديات 

  .لتغطية أية إلتزامات خاصة بامليزانية أو غريها  ةاحلصيلة املذكور وال جيوز مهما كان األمر أن تتصرف هذه األمانات يف 

  

  )29(مادة 

  تحويل ا.يرادات إلي الصندوق

بالصــندوق واملودعـــة باحلســابات املصـــرفية املخصصــة هلــا يف نطـــاق كــل بلديـــة اخلاصــة  اإليـــراداتيف مجيــع األحــوال جيـــب إحالــة     

  .الضمانية مبصرف ليبيا املركزي شهرياً إيل احلساب املخصص لالشرتاكات 

  

  



 

  )30(مادة 

  الصرف بقسائم الدفع

مبوجب قسائم دفع قائمة علي مستندات إال أية مبالغ من حسابات الصندوق باملصارف أو اخلزائن سبب صرف  أليالجيوز     

الصالحيات الذي يصدره مدير مؤيدة لالستحقاق ومستوفية لإلجراءات والتوقيعات املخولة حبسب األحوال مع مراعاة جدول 

  .الصندوق 

  

  )31(مادة 

  ستقLل السنوات الماليةإ

 .جيب االلتزام مببدأ االستحقاق واستقالل كل سنة مالية بإيراداا ومصروفاا الفعلية يف إطار إعداد املراكز السنوية للصندوق     

 

  )32(مادة

  الداخلية خضوع ا.جراءات المالية للمراجعة

ختضع اإلجراءات املالية املتعلقة بالصندوق وفروعه للمراجعة الداخلية من إدارة املراجعة الداخلية ووحداا بالبلديات اليت يكـون     

هلـا مراجعــة صــحة البيانــات والسـجالت املاليــة وحركــة حتصــيل اإليـرادات والتحقــق مــن مشــروعية سـبب الصــرف وســالمة اإلجــراءات قبــل 

وجردهـا مـع التنبيـه إيل مــا  ي املخـازن واخلـزائن والعهـد األخـرىعـة حسـابات الصـندوق واسـتثماراته والرقابـة علــوبعـد الصـرف وكـذلك مراج

   .تقتضيه رقابة ديوان احملاسبة وأمانة اخلزانة 

    

  

  

  

  

  

  

  



 

  الحسابات والمخازن القسم الثاني

 }الباب ا�ول {

  يا.جتماع حفظ الموال صندوق الضمان

  

  )33(مادة 

  بمصرف ليبيا المركزي حساب رئيسي

مبصــرف ليبيــا املركــزي يكــون خاضــعاً لالســتثمار  النقديــة يف حســاب رئيســي موجوداتــهيــتم االحتفــاظ بأرصــدة أمــوال الصــندوق     

وإيراداـا النقديـة احملققـة الـيت ختضـع ألحكـام الئحـة االسـتثمار والقواعـد الـيت  وجموداـاوتؤول إليه االحتياطات النقدية للمنافع الضمانية 

  .تقرها جلنة إدارة الصندوق 

ويتحدد االختصاص بإدارة هذا احلساب لصاحل الصندوق وفقاً علي شئونه علي أن يكون التوقيـع األول ملـدير الصـندوق أو مـن     

  .   يفوضه 

  

  )34(مادة 

  الشھرية ا,حتفاظ با.عتمادات

الشـــهرية لتغطيـــة التزامـــات الصـــندوق أو فروعـــة يف حســـابات مصـــرف ليبيـــا املركـــزي أو فروعـــه أو  اإلعتمـــادات االحتفـــاظ يكــون     

  .احمللية أو فروع حسبما حيدده مدير الصندوق وذلك للصرف منها علي األغراض املخصصة هلا املصارف التجارية 

األقصــى لألرصــدة الــيت جيــوز االحتفــاظ ــا يف هــذه احلســاب مبــا يغطــي االلتزامــات الشــهرية ويف مجيــع احلــاالت يــتم حتديــد احلــد     

  .الضرورية للصندوق أو فروعه 

وحيدد مدير الصـندوق بإخطـار معتمـد للمصـرف اختصـاص التوقيـع الثنـني علـي األقـل ، كمـا جيـب أن يـتم أخطـار اجلهـة املعينـة     

  .تصدر يف األمور الواردة ذه املادة بالشؤون املالية بكافة القرارات اليت 

  

  

  



 

  

  )35(مادة 

  حفظ السيولة النقدية

يكـــون االحتفـــاظ بالقـــدر الضـــروري مـــن الســـيولة النقديـــة الالزمـــة ملواجهـــة االلتزامـــات النقديـــة اليوميـــة للصـــندوق أو فروعـــه وفقـــاً     

  فه ماكن وجودها ضد السطو والسرقة واحلريق وخالحلدودها القصوى يف خزائن حديدية يتم فحصها والتحقق من صالحيتها وتأمني أ

قضـبانا ال تسـمح  خلـزائن حمكمـة األقفـال وغـري قابلـة لإلخـرتاق وأن تكـون نوافـذهاوجيب أن تكون أبواب الغرف الـيت توجـد ـا ا    

  .بالدخول أو اخلروج من خالهلا 

اللجنــة الشــعبية للضــمان اإلجتمــاعي بالبلديــة  أمــنيهــذه اخلــزائن مبعرفــة جلنــة يشــكلها مــدير الصــندوق أو  مفــاتيحويــتم إســتالم     

  .حبسب تطابق إختصاص كل منهم 

  

  )36(مادة 

  الخزائن الصغيرة

  -:يتم اإلحتفاظ باخلزائن الصغرية على النحو التايل 

غرفـة املوجـودة ـا مـع إحاطتهـا حبـزام حديـدي مثبـت يف احلـائط أذا كانت حزينة ذات مفتاح واحد فيجب تثبيتها داخل جدار ال    

  .وقفل طرفيه بقفل يكون مفتاحه يف حوزة املشرف على عمل أمني العهدة بينما يكون مفتاح اخلزينة ذاا يف عهدة الصراف 

  .ذات مفتاحني فيتم تسليم الصراف أخدمها ويكون الثاين يف عهدة املسئول املايل للجهة املوجود ا اخلزينة  إذا كانت اخلزينة    

أمــا املفــاتيح اإلضــافية هلــذه اخلــزائن بكافــة أنواعهــا فيــتم وضــعها يف مظــروف مغلــق يــدون عليــه البيانــات املتعلقــة باخلزينــة ومكــان     

   .باملصرف مع مراعاة ضرورة تسجيل هذه البيانات يف حمضر التسليم تواجدها ورقم كل من مفاتيحها وتودع 

  

  

  )37(مادة 

  الخزائنالمسئولة عن مفاتيح 

مفتاح اخلزينة عهدة لدى كل من يسلم إليه وجيب احملافظة عليه وعدم تركـه يف أمـاكن غـري أمنـة لـدى كـل مـن يسـلم غليـه وجيـب     

  .أو تعريضه للضياع احملافظة عليه وعدم تركه يف أماكن غري أمنة 



 

لتبــديل  الفـوريحمتوياــا مبعرفـة جلنــة تشـكل هلـذا الغــرض مـع إختـاذ اإلجــراء  جـردويف حالـة فقـد أو كســر أحـد مفـاتيح اخلزينــة يـتم     

  .إقفاهلا ومساءلة املتسبب يف ذلك تأديبياً 

  . الستالمهعلى ذات مستوى اإلجراءات اليت جرت  بإجراءاتوجيب مراعاة عدم تسليم مفتاح اخلزينة إال     

  

  )38(مادة 

  أوقات فتح الخزائن

مبوجــب أمــر كتــايب أال جيــوز فــتح اخلــزائن يف اخلــزائن يف غــري أوقــات العمــل الرمسيــة للتحصــيل أو الصــرف أو أي إجــراء آخــر  ال        

البلديــة كــل يف نطــاق اختصاصــه وحبضــور املســئول مسـبب يصــدره مــدير الصــندوق أو أمــني اللجنــة الشــعبية للضـمان االجتمــاعي يف 

  .املشرف علي أمني اخلزينة 

  

  )39(مادة 

  ضوابط �عمال أمناء الخزائن

  /تراعي يف أعمال أمناء اخلزائن الضوابط اآلتية   

يف مجيــع األحــوال الجيــوز االحتفــاظ يف اخلزينــة إال بــالنقود والصــكوك وغريهــا مــن املســتندات ذات القيمــة والــيت تكــون يف عهــدة  •

  . الصراف 

  .تقبل باخلزائن أية ممتلكات شخصية أو أمانات غري متعلقة بالعمل  ال •

وجودة يف عهدم يف غري األغراض الـيت خصصـت هلـا ، حيظر علي أمناء اخلزائن أو الصرافني أو احملصلني التصرف يف األموال امل •

  .بعد استيفاء الشروط املقررة لصرفها 

  .حيظر االحتفاظ بأية مبالغ من العهد خارج اخلزينة  •

يـوم عمـل ملوجـودات اخلزينـة يـتم حفظـه  ـا مـع إحالـة صـورة موقعـة يف جيب علي أمناء اخلزائن إعداد كشف حصر يف اية كل  •

  .سه املباشر نفس اليوم لرئي

  .ولو عهد إيل مساعدين له ببعض أعماهلا حىتالصراف هو املسئول شخصياً عن اخلزينة وسالمتها مبا حتتويه  •

وتعتـــرب مســـتندات القـــبض والصـــرف ضـــمن عهدتـــه إيل أن يـــتم مراجعتهـــا والتصـــديق علـــي ســـالمتها ومـــن مث إحالتهـــا للقيـــد        

  .باحلسابات 

  



 

  )40(مادة 

  الصيارفة

  .والثقة يف تصرفام  األمانةتسند أعمال اخلزينة إيل موظفني ذوي خربة كافية ممن تتوفر فيهم     

كما حيظر إسناد األعمال املذكور ملن هلم اختصاص بالتوقيع علي إيل عاملني عرضني أو مومسيني   األعمالوال جيوز إسناد     

  .قسائم أو مستندات الصرف 

  

  )41(مادة 

  ا.ختLس والسرقة وا.ھمالا.جراءات في حا,ت 

خبزينــة أو  إمهـالمـع عـدم اإلخــالل باإلختصاصـات املقـررة لــديوان احملاسـبة قانونــا جيـب عنـد وقــوع حادثـة سـرقة أو إخــتالس أو       

أو أمــني  الصــندوقوالبحــث والتحــري عــن أعمــال اخلزينــة بقــرار مــن مــدير  للمراجعــةأكثــر مــن خــزائن الصــندوق أن تشــكل فــورا جلنــة 

مبـا مت مـن إجـراءات والنتـائج الـيت  الصـندوقحبسـب األحـوال مـع أخطـار جلنـة إدارة ، ديـة ليف الب اإلجتمـاعياللجنة الشعبية للضمان 

  ، مت التوصل غليها مع صورة من تقارير اللجنة املشار غليها 

ر القــــائم واملســـئول عنــــه مؤيــــدة ذلــــك العجـــز وقيمتــــه والقصــــو  أســــبابكــــامال عــــن   لـــى اللجنــــة أن تضــــمن تقريرهــــا توضـــيحاوع      

  .باملستندات 

املطبقــة يف  والـنظموكـذلك جيـب أن يشـتمل حبثهــا علـى بيـان باوجـه القصــور املرتبطـة مباشـرة بالواقعـة علــى مسـتوى اإلجـراءات       

  .مكان حدوث الوقعة 

  

  

  )42(مادة 

  ا.جراءات في حا,ت عجز العھدة

  /يلي  إذا اكتشف عجز يف عهدة الصراف ، مراعاة مامع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد جيب ،   

  .املراجعة   متام وحىتالعجز  اكتشافإيقاف أمني العهدة الذي وجد عجز يف عهدته عن مزاولة عمله فور  •

    وذلك باحلدود املسموح  العهدةيتم استيفاؤها باخلصم من مرتب ومستحقات أمني  كسلفهيقيد العجز   •

  .بسدادها دفعة واحدة ا قانوناً مامل يقم   



 

بناء علي عرض مسـبب مـن مـدير الصـندوق أو الصندوق  إدارةموضعية باعتماد جلنة  ألسبابعلي أنه جيوز شطب العجز وفقاً   

  .أمني اللجنة الشعبية للضمان اإلجتماعي يف البلدية حبسب األحوال 

ال يتعلـق بالشـؤون املاليـة وذلـك دون اإلخـالل بتطبيـق ينقل من يثبت عجز يف عهدته بسبب اإلمهال أو سوء النية إيل عمل آخر  •

  .اجلزاء املناسب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الباب الثاني

  إيرادات صندوق الضمان ا,جتماعي

  

  

  )43(مادة 

  حكم أموال الصندوق

  /يلي  تعترب أموال الصندوق االجتماعي يف حكم األموال العمة وبالتايل جيب مراعاة ما  

وطبقـاً للتعليمـات التنفيذيـة حساباته املصرفية وخزائنه يف تواريخ استحقاقها وفقـاً لالمتيـاز املقـررة هلـا ، إيلالصندوق  أموالجيب توريد  •

  .اليت حتدد احلسابات اخلاصة باملوارد واإلجراءات اخلاصة بالسداد 

ددة أو اسـتخدامها أو أي جـزء منهـا يف أداء الجيوز للجهات املكلفة بتوريد االشـرتاكات الضـمانية أن تؤجـل سـدادها يف املواعيـد احملـ •

  .أي جزء منها يف أداء أي التزامات أخري يف مجيع األحوال 

الجيـــوز ألي جهـــة أجـــزاء مقاصـــة لالشـــرتاكات الضـــمانية الـــيت جيـــب توريـــدها يف مواعيـــد حمـــددة للصـــندوق مـــع أيـــة التزامـــات أخـــري  •

  .مستحقة 

  

  

  )44(مادة

  شتراكات الضمان وحصة الخزانةإ

ضــافاً إليهــا حصــة شــرتاكات املضــمون الــذين حيصــلون علــي دخــوهلم ضــمن امليزانيــة العامــة للــدول يــتم توريــد هــذه االشــرتاكات مإ •

عتمــــادات امليزانيــــة العامــــة الســــنوية واإلعتمــــادات اإلضــــافية هلــــا وكــــذلك حصــــيلة مــــا يفــــرض مــــن ضــــرائب ورســــوم اخلزانــــة وفقــــاً إل

  .لصندوق وسد العجز بصفة منتظمة وخمصصات تغطية للمنافع الضمانية ونشاط ا

  .حيصلون علي دخوهلم ضمن امليزانية العامة للدولة  شرتاكات املضمون الذين الإ •

يتم توريد حصة اخلزانة العامة يف هذه االشرتاكات من أمانة اخلزانة وفقاً للنسـب املنصـوص عليهـا قانونـاً ملسـامهتها يف اشـرتاكات   

  .ة احملققة شهرياً املضمون املذكورين وفقاً للحصيل

  .يتم وفاء اخلزانة العمة حبقوق الصندوق يف نفس السنة املالية       



 

  )45(مادة 

  حصة المضمون وحصة صاحب العمل

متوهلــا اخلزانـة العامــة مــن  قــانوين علــي صـاحب العمــل باجلهـات الــيت اليـتم توريــد حصـة املضــمون وحصــة صـاحب العمــل كـالتزام   

املعتمـــدة لـــدخوهلم أو الفئــات الضـــمانية املختـــارة بالنســـبة للعـــاملني حلســاب أنفســـهم وذلـــك وفقـــاً لالســـتحقاق واقــع الكشـــوف الشـــهرية 

  .والتوريد شهرياً مع مراعاة احتساب غرامة التأخري باملعدل املقرر بالالئحة التسجيل واالشرتاكات والتفتيش 

  

  

  )46(مادة 

  حصيلة الزكاة

) 89(ندوق مـع اسـتقالل هـذا املـورد وخضـوعه للقواعـد الشـرعية الـواردة بقـانون الزكـاة رقـم يتم توريـد حصـيلة الزكـاة حلسـاب الصـ  

  .م والئحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بضوابط هذه احلصيلة  71لسنة 

  

  )47(مادة 

  ا,ستثماراتعوائد 

استثماراته وفقاً ملواعيد استحقاقها اخلاصة ا يتم توريد عوائد الصندوق من  باإليراداتمع مراعاة استقالل كل سنة مالية   

  .املقررة 

  

  )48(مادة 

  /مع عدم ا.خLل بالقواعد الواردة بقانون الزكاة يتم تخصيص إيرادات الصندوق علي النحو التالي

  .شرتاكات ختصيص حصة كل منفعة من واقع نسبتها يف االشرتاك الضماين بالنسبة حلصيلة اال •

  .ختصيص اإليرادات احملققة من امليزانية العامة للدولة وفقاً ملا هو مقرر هلا  •

  .ستقاللية املقررة بنظام تقاعدهمختصيص اإليرادات احملققة وفقاً لقانون تقاعد العسكريني ووفقاً لال •

وفقــاً ملصــادر التمويــل اخلاصــة ــا  األخــرىوعاته االســتثمارية ومــوارده توزيــع العائــد احملقــق مــن عقــارات وودائــع الصــندوق ومشــر  •

  .وطبيعة  اإليراد يف إطار استقالل حسابات املنتفع كموارد والتزامات وأمهية إظهار املراكز املالية التحليلية لكل منها 

  .خيصص للمعاش األساسي من موارد ذاتية لتغطية التزامات هذه املنفعة  ما •



 

  )49(مادة 

  مركز إيرادات الصندوق

رادات الصندوق مركزية التوريد والتخصيص وتوريدها وختصيصها يكونان حسبما حتددمها إدارة الصندوق طبقاً للقانون إي    

  .وأحكام هذه الالئحة 

  

  )50(مادة 

  توريد إيرادات الصندوق

  /يتم توريد إيرادات الصندوق بأحدي الطرق اآلتية 

  /احلواالت املصرفية  أ ـ

حلساب أو حلسابات الصندوق باملصرف أو املصارف وفروعها بالبلديات وفقاً لنماذج يتويل الصندوق يتم التوريد مبوجبها     

  .حتديدها تتضمن كافة البيانات الالزمة لقيد اإليراد 

ويراعي أخطار اجلهة املختصة بالشؤون املالية يف الصندوق ببيان شهري عما مت حتصيله من إيرادات يف املصارف املخصصة       

  .حتليل حصص املنافع مرفقاً حبوافظ االستالم مع 

  ـ: الصكوك املصرفية والنقد  ب ـ

رمسية وحوافظ استالم مستوفية للبيانات الالزمة للقيد  إيصاالتيتم التوريد مبوجبها إيل مجيع خزائن  الفروع احملددة مبوجب     

  .احملاسيب مع حتليل مصادر اإليراد 

  

  )51(مادة 

  إيداع المقبوضات

يتم إيداع حصيلة مقبوضات اخلزائن من إيرادات الصندوق وفروعه يف احلساب املقرر باملصارف وفروعها يف نفس يوم     

  .التحصيل 

  \.وجيب توفري احلماية للموظف احلائز للمقبوضات أثناء انتقاله إليداعها باملصرف   



 

  )52(مادة 

  البيان الشھري ل]يرادات

املختصة بالشؤون املالية للصندوق من كافة البلديات خالل األسـبوع األول مـن الشـهر التـايل جيب إحالة بيان شهري إيل اجلهة   

علـي األكثــر وذلـك عــن املبــالغ املـوردة وحتليــل مصـادرها مــن مكونــات االشـرتاك الضــماين ومرفقـة بكشــف حســاب املصـرف ونســخة مــن 

  .حوافظ التحصيل املؤيدة لذلك 

  

  )53(مادة

  يراداتحظر السحب من حسابات ا.

يف مجيع األحوال الجيوز السحب من حسابات إيرادات الصندوق باملصارف وفروعها مهما كانت األسباب ويراعي تسوية أية   

  .أخطاء يف هذا الشأن عن طريق احلساب اجلاري للصندوق مع بيان يف الكشوف الشهرية التحليلية لإليرادات 

  

  )54(مادة 

  التحويل للحساب المركزي

الصندوق التعليمات إيل املصارف وفروعها القائمة بالتحصيل املباشر إليرادات الصندوق لتحويل احلصيلة الشهرية  يصدر مدير  

 .حلساب مركزي مبصرف ليبيا املركزي 

 

  )55(مادة

  ضوابط تحصيل ا.يرادات

  /يراعي يف حتصيل اإليرادات الصندوق الضوابط التالية 

  .املباشر من اإليرادات احملصلة من االشرتاكات حيظر يف كل األحوال للصرف النقدي  •

  .ال يقبل سداد إيرادات الصندوق باخلزائن إال نقداً أو صكوكاً مصدقا عليها من املصرف املسحوبة عليها  •

ال جيوز قبول أي إيرادات نقدية أو ما حكمها أو أمانات نقدية خاصة بسري العمل خبزائن الصندوق وفروعه إال مقابل  •

  .رمسية معتمدة إيصاالت 

  



 

  )56(مادة 

  الضوابط التفصيلية للتحصيل

يصدر مدير الصندوق التعليمات التنفيذية لتحديد ضوابط التفصيلية إلجراءات حتصيل موارد الصندوق والنماذج اخلاصة   

  . حبوافظ وإيصاالت التوريد واملسجالت والقيد ا 

  

  )57(مادة 

  النسبة المقررة عن إدارة أموال التقاعد

من جمموع االستقطاعات واملسامهات واجبة األداء من أموال التقاعد العسكريني وما يطرأ عليها من تعديالت % 5تؤول نسبة   

  .املتنوعة وعن إدارة هذه األموال إيل إيراداتهاملقررة للصندوق 

دير صندوق الضمان اإلجتماعي وحتدد بنود ختصيصها يف إطار األغراض املقررة من أجلها وفقاً لنشاط الصندوق بقرار من م  

.  

  )58(مادة 

  ا.جراء عند جرد مقبوضات الخزينة

جيب أن حيرر حمضر جرد رصيد مقبوضات اخلزينة الذي مل يتم توريده حلساب الصندوق باملصارف وذلك عند إجراء اجلرد   

  .الدوري أو املفاجئ أو تسليم عهدة اخلزينة ملوظف معتمد آخر

  /يلي  املذكورتني فيما بعد ماويراعي يف احلالتني   

بقيمـــة الفـــائض ويضـــاف إيل عهـــدة الصـــراف وتقيـــد يف توريـــد  إيصـــاليـــتم اســـتخراج ( عنـــد وجـــود فـــائض عـــن الرصـــيد الـــدفرتي   

  .حساب األمانات ملدة شهر علي األكثر حىت يتسىن معرفة مصدره فإذا مل يتضح ذلك تضاف إيل اإليرادات املتنوعة للصندوق 

 ) 46،  45(يكلــف الصــراف بســداد قيمــة العجــز فــوراً وفقــاً للقواعــد الســارية مــع مراعــاة املــادتني  عنــد وجــود عجــز يف العهــدة   

  .من هذه الالئحة واإلجراءات املقررة يف هذا الشأن 

  

  



 

  الباب الثالث

  مصروفات الصندوق

  

  

  )59(مادة 

  التقيد بأبواب وبنود الميزانية

  . ترتيب أي التزام مايل    ب يف مجيع األحوال التقيد بأبواب وبنود امليزانية املقررة للصندوق والتعديالت املعتمدة هلا عند جي  

وال جيــوز لغــري ذوي االختصــاص تقريـــر أي التزامــات ماليــة قبـــل الغــري علــي ميزانيـــة الصــندوق قبــل احلصـــول غلــي التفــويض الـــالزم   

  .املالية الالزمة والتأكد من توفر التغطية 

  

  )60(مادة 

  تخصيص أموال الصندوق

أموال الصـندوق خمصصـة للصـرف علـي املنـافع الضـمانية للمشـرتكني ولتنفيـذ خطـط اسـتثمار أمـوال الضـمان اإلجتمـاعي وملواجهـة   

  .رة الصندوق عند االقتضاء التزامات الصندوق طويلة األجل وذلك حسبما يقرره القانون واللوائح الصادرة مبقتضاه وما تقرره جلنة إدا

  

  

  )61(مادة 

  تغطية نفقات المنافع الضمانية ومصروفاتھا

املعتمدة للمنافع الضمانية والنقدية فات و مع مراعاة األحكام الواردة باملادتني السابقتني يتويل الصندوق تغطية النفقات واملصر   

  .النفقات املباشرة املتعلقة بتقدميها للمضمونني والعينية واملنح املقطوعة واملنافع قصرية األمد وكذلك 

  

  

  



 

  )62(مادة 

  تغطية نفقات الرعاية الصحية وا,جتماعية

بتقــدمي الرعايــة االجتماعيــة حية للمرافــق الضــمانية املعينــة ويل الصــندوق تغطيــة املصــروفات الصــيتــ) 64،  63(مــع مراعــاة املــادتني   

  .يتعلق بإدارا وجتهيزها وتشغيلها الصحية النوعية للمضمونني فيما والرعاية 

كما يتويل وعلي فرتات دورية إجراء التسوية الالزمة مع أمانـة اخلزانـة عـن رصـيد احلصـيلة الـيت تغطـي اخلـدمات الصـحية العامـة مـن   

  .قيمة االشرتاكات الضمانية وذلك يف إطار امليزانية املعتمدة واحلساب اخلتامي للصندوق واإليرادات 

  

  

  )63(مادة 

  تغطية نفقات الصيانة

  .يتويل الصندوق الصرف علي أعمال الصيانة الدورية واالستثنائية ألمالكه العقارية لضمان احملافظة عليها   

  .اليت تتويل تقدمي املنافع العينية ضمن تكلفة هذه املنافع وتعترب مصاريف صيانة العقارات اخلاصة باملرافق   

  

  

  )64(مادة 

  ومصروفات ا.عدادمصروفات التنفيذ 

املرتتبـة  اعـد العامـة ، أمـا املصـاريف األخـرىيتويل الصندوق الصـرف علـي اسـتثمارية املعتمـد تنفيـذها مـن اجلهـة املختصـة طبقـاً للقو   

ونفقــات  والالزمــة هلــايف الدراســات املاليــة واقتصــادية والفنيــة وخالفهــا  ثمارية ألموالــه واحتياطاتــه واملتمثلــةعلــي إعــداد املشــروعات االســت

  .اجلهود املتميزة للتسرية واإلشراف والرقابة عليها فيتم اعتمادها من جلنة إدارة الصندوق بناء علي عرض مدير الصندوق 

  

  

  )65(مادة 

  عدم جواز الصرف بدون مقابل

أن يـتم مبوجـب  الجيوز صرف أي مبلغ إال مقابل توريد سلعة أو خدمة مـامل يكـن تنفيـذاً حلكـم القـانون أو لشـرط عقـدي ، وعلـي  

  .مستند يؤيد الصرف ومعتمد من قبل املخولني بذلك مستوفياً ألحكام هذه الالئحة 



 

  

ويف مجيــع األحــوال تتــويل اجلهــة املســئولة عــن اإلشــراف علــي تنفيــذ االلتــزام أو تأييــد إجنــاز اخلدمــة أو االســتالم التوريــدات مباشــرة   

  .ة واملعتمدة من قبل اجلهة املعنية اختاذ إجراء اإلذن للصرف وفقاً للمستندات املؤيد

  

  

  )66(مادة 

  قسائم الصرف

املســتفيد واملبلــغ اإلمجــايل  اســميــتم الصــرف مبوجــب قســيمة دفــع تتضــمن مجيــع البيانــات اخلاصــة مبســوغ الصــرف وموضــحاً فيهــا     

صــورتني حتمـــل األحــوال أن يــتم حتريرهـــا مــن أصــل و  املســتحق واخلصــومات املقــررة مــع حتريـــر الصــايف باألرقــام واحلــروف ويراعـــي يف مجيــع

  .املخولة مبا يفيد صحة الصرف . توقيعات املوظفني 

ويكــون اعتمــاد قســائم الــدفع وفقــاً جلــدول الصــالحيات الــذي يعتمــد مــدير الصــندوق وذلــك دون اإلخــالل بــإجراءات الصــرف     

  .ة للمنافع النقدية واملصروفات من السلف املستدمية والعهد املؤقت

  

  

  )67(مادة 

  تسوية نھاية السنة المالية

يف اية العام املايل أجراء التسويات الالزمة لتحميل كل سنة مبا خيصه من إيرادات و مصروفات مستحقة وذلك تأكيدا يتم   

  . إلظهار احلساب اخلتامي و امليزانية العمومية للمركز املايل الفعلي للصندوق سنويا 

  

  

  ) 68( مادة 

  قسائم الدفع مرفقات

يف مجيــع األحــول ترفــق بقســائم الــدفع أصــول املســتندات املؤيــدة للصــرف كاملــة و مســتوفية للشــروط القانونيــة لســالمتها ، كمــا     

يراعى عدم الكشط فيها أو يف قسائم الدفع الصادرة مبقتضاها ويف حالة االضطرار إىل إجـراء أي تصـحيح أو تغيـري أو إضـافة يف بياناـا 

  . ع املوظف املختص بإجراءاا جيب توقي



 

  

عقـــود التوريـــد و االشـــتغال تفيـــد  أحـــوالباالســـتالم يف اللجنـــة املشـــكلة  أووجيـــب أن ترفـــق شـــهادة معتمـــدة مـــن اجلهـــة املختصـــة     

طبقـا للمواصـفات املقـررة ، كمـا يراعـى  أجنـزالعمـل  أناالستالم طبقا للمطلوب بالعدد و الكمية مع الشهادة مبطابقة النوعيـة املطلوبـة و 

 أومســتنداا بشــهادة مــن اجلهــة املختصــة الفنيــة بالصــندوق تشــمل التوقيعــات مــن املهنــدس  إحالــةو املشــاريع  األعمــاليف عقــود تنفيــذ 

  . املدير باالعتماد اجلهة املشرفة باملوقع و توقيع اجلهة املكلفة باملراجعة الفنية على كميات و مواصفات و شروط العقد و توقيع 

    

  . ويتم يف مجيع األحوال خصم ديون الصندوق من الدفعات اليت تستحق الصرف منه   

  

  

  ) 69( مادة 

  عدم جواز الصرف قبل ا,ستفتاء

موظـف  أياملعتمدة لـه و مراجعـة صـحته مـن اجلهـات املختصـة بـه  ، و جيـب علـى  اإلجراءاتال جيوز الصرف إال بعد استيفاء     

اتضـح عـدم وجـود اعتمـاد مـايل أو وجـد أن اخلصـم يـتم علـى اعتمـاد غـري  أوإذا ثبـت لـه عـدم صـحة ا لصـرف االمتناع كتابة عن التوقيع 

  . خمصص للصرف أو يف حالة جتاوز االعتماد للمخصص وذلك مامل يتم اعتماد التجاوز من اجلهة املختصة 

عبية للضـمان االجتمــاعي بالبلديـة كـل يف نطـاق اختصاصــه أن يـأمر كتابـة بالصــرف و جيـوز ملـدير الصـندوق أو أمــني اللجنـة الشـ    

  . وفقا ألسباب موضوعية من القوانني و اللوائح السارية 

  

  

  ) 70( مادة 

  الدفع للمستفيد و حكم الوكالة

تقبــل  حمجـوزة وفـاء حلـق عـام ، و التعـد قسـائم الـدفع باسـم املسـتفيد مـامل يــتم التنـازل عـن قيمتهـا جلهـة اعتباريـة عامــة أو كانـت     

التــوكيالت يف الصــرف إال إذا كانــت رمسيــة ملــا هــو أكثــر مــن مائــة دينــار ، و مــع ذلــك جيــوز قبــول التــوكيالت الصــرفية املعتمــدة مــن ذوي 

ات أو اللجــــان الشــــعبية للضــــمان االجتمــــاعي بالبلــــديات إذا تعلقــــت املصــــروفات مبرتبــــ بأمانــــاتاالختصــــاص باالعتمــــاد يف الصــــندوق 

  . كافآت أو منافع نقدية ملدة واحدةم

  

  . صورة من هذه التوكيالت ضمن مستندات الصرف  إرفاق األحوالويراعى يف كافة     



 

  . األسبابالصرف قبول توكيالت لصرف املنافع مهما كانت  إجراءاتومينع على العاملني القائمني مبباشرة 

  

  

  ) 71( مادة 

  التأكد من شخصية المصروف إليه

وســـائل التوقيـــع الســـارية مـــع ضـــرورة كتابـــة االســـم و البيانـــات  بإحـــدىيـــتم صـــرف قســـائم الـــدفع إىل املســـتفيد أو وكيلـــه املعتمـــد     

الشخصية إذا مت الصرف لوكيل املستفيد مع التحقيق من شخصية املوقع باالستالم بأية أداة قانونية للتصرف مامل يتعرف عليـه الصـراف 

  . شخصيا ويوضح ذلك 

يوقع الصراف على قسـائم الـدفع بـإجراء الصـرف و طريقـة السـداد و رقـم القسـيمة رقمـا متسلسـال لكـل شـهر  األحوالمجيع  ويف    

  . حبيث يكون ترتيبا لقيدها يف سجل اخلزينة وحسب تسلسل تواريخ صرفها 

  

  

  ) 72( مادة 

  مراعاة تعليمات ديوان المحاسبة

لســــنة )  79( مـــن قـــانون ديـــوان احملاســـبة رقـــم )  23( يـــتم مراعـــاة االختصاصـــات املقـــررة لـــديوان احملاســـبة ، و مـــا ورد باملـــادة     

مـــا يصـــدر خبصوصـــها مـــن تعليمـــات وذلـــك يف شـــأن إجـــراءات تعاقـــد الصـــندوق عـــن مشـــاريعه  أوم و مـــا يطـــرأ مـــن تعـــديالت  1975

  . االستثمارية و الصرف عليها 

  . وعلى إدارة املراجعة الداخلية للصندوق متابعة اإلجراءات املتعلقة باختصاصات الديوان 

  

  ) 73( مادة 

  الصرف بموجب صكوك

فيمـا عـدا مــا تقـرره التعليمـات العامــة يف شـأن تــداول العمـالت النقديـة و حــدود صـرفها مــن اخلـزائن ، و مـا يصــدر مـن تعليمــات    

املســتدمية تــتم مجيــع  أوفيــة أداء املنــافع النقديــة ، و مــا يتجــاوز حــدود الصــرف مــن الســلف املؤقتــة تفصــيلية مــن مــدير الصــندوق عــن كي

  . املدفوعات مبوجب صكوك على املصارف 

  



 

  ) 74( مادة 

 عھدة دفاتر صكوك

  .واملفاجئ تعترب دفاتر الصكوك يف استالمها وحفظها واستعماهلا ضمن عهدة الصراف وختضع للرقابة واجلرد الدوري     

  

  

  )75(مادة 

  ضوابط تحرير الصكوك

جيــب حتريــر الصـــكوك حســب تسلســـل أرقامهــا ودفاترهــا بكـــل دقــة وذلـــك بنــاء علــي مســـتندات صــرف مؤيـــدة لالســتحقاق ومســـتكملة 

يصـدر يف إطـار اإلجراءات وعلي أن يتم مراعاة الضوابط اآلتية يف حترير الصكوك قبـل توقيعهـا مـن املخـولني بـذلك وفقـاً للتحديـد الـذي 

  .جدول الصالحيات 

  .التاريخ الفعلي إلصداره  •

  .االسم الكامل للمستفيد  •

حترير املبـالغ باألرقـام واحلـروف دون تـرك مسـافات فيمـا بينهـا وحتريـر نفـس البيانـات وكـذلك الـرقم املسلسـل بقيمـة الـدفع الصـادر  •

  .مبوجبها علي كعب الصك الذي يظل بدفرت الصكوك 

  

  

  )76(مادة

  الصكوك تصحيح

يف حـدود اخلطـأ املـادي باسـم املسـتفيد بـاملبلغ بـني األرقـام واحلـروف أو متديـد لتارخيـه  إالالجيوز تصحيح الصـكوك بعـد إصـدارها     

إيضاح سبب عدم صرفه خالهلا ـ ويراعـي التحقـق مـن صـحة اإلجـراء قبـل التوقيـع بالتصـحيح مـن ستة أشهر من إصداره مع  انقضاءبعد 

  يعترب توقيعه إقرار بذلك املخول بذلك حيث 

  .وال جيوز يف كافة األحوال تغيري اسم املستفيد علي الصك بعد إصداره       

  

    

  

  



 

  )77(مادة 

  إرفاق مستندات الصرف عند

 التوقيع علي الصكوك

يف مجيع األحوال الجيوز التوقيع علي الصك مامل يتم حتريره ويكون مصحوباً مبستندات الصرف املتعلقة وبعد استيفائها لإلجـراء     

املايل واملراجعة واالعتماد وبعد التحقق من إدراج رقم الصك علي مستندات الصـرف مـع التوقيـع علـي كعـب الصـك الـذي يظـل بالـدفرت 

  .املوقع   مبعرفة  مبا يفيد أن الصك قد صدر

  

  )78(مادة 

  حافظة الصكوك الصادرة يومياً 

تعد حافظة يف اية كل يوم عمل إيل املصرف مـن احـد املخـولني بعـد التوقيـع علـي الصـكوك الصـادرة خـالل اليـوم وفقـاً ملبالغهـا     

  .واسم املستفيد الستخدامها من مراقبة الصكوك عند صرفها 

جيب إبالغ املصرف هاتفيـاً مـع تعزيـز  أخروإذا استدعي األمر إيقاف احد الصكوك الصادرة الذي فقده صاحبه أو ألي سبب     

وجيــوز إصــدار صــك بــدًال للفاقــد إذا ثبــت عــدم صــرف قيمتــه وتــاريخ إبــالغ املصــرف بواقعــة فقــده وبشــرط . ذلـك برســالة يف اليــوم نفســه 

وق أو أمـــني اللجنــة الشــعبية للضــمان اإلجتمـــاعي بالبلديــة مــن املســـئول عــن فقــده وذلـــك دون لصــندتقــدمي تعهــد بضــمان يقبلـــه مــدير ا

  .اإلخالء باجلزاءات املقررة إذا مت ذلك من املوظف املسئول عن تسليمه قبل وصوله إيل املستفيد 

  

  

  

  )79(مادة 

  سداد المستحقات بالخارج

يتم دفع التزامات الصندوق املستحقة خارج اجلماهريية بناء علي التزام مربم أو شرط عقـدي عـن طريـق إدارة الصـندوق فقـط مـع     

وإرجاء التحويـل وجيـوز ختويـل أمنـاء اللجـان الشـعبية للضـمان اإلجتمـاعي بالبلـديات يف  اإللزاممراعاة اللوائح اخلاصة بالتحويل عند إبرام 

  .لك بقرار من جلنة إدارة الصندوق بناء علي عرض مدير الصندوق ذلك علي أن يصدر ذ

  

  

  



 

  )80(مادة

  كشوف الصرف

الدوريــة  االلتزامــاتيــتم إعــداد كشــوف الصــرف للمنــافع واملصــارف املباشــرة عــن املنــافع العينيــة كالرواتــب واملكافــآت وغريهــا مــن     

بالصــرف وفقــاُ لطريقــة الصــرف الــيت املســتحقة شــهرياً يف موعــد أقصــاه احلــادي والعشــريني مــن كــل شــهر حيــث حتــال للجهــات املكلفــة 

   .حتددها التعليمات التفصيلية اليت تصدرها إدارة الصندوق 

  

  

  )81(مادة 

  الصرف النقدي للمنافع وا.لتزمات

يف أحـوال الصـرف النقــدي للمنـافع واإللتزمــات الشـهرية للصــندوق يقـوم الصـرافون بتوريــد مـامل يصــرف منهـا خــالل مهلـة العشــرة     

أيـام التاليــة أو ايــة الشــهر أيهمــا أكثــر مبوجـب كشــوف تفصــيلية يــتم مراجعتهــا بقيمــة صـايف املســتحق ، وذلــك مــن أصــل يرفــق بإيصــال 

داخليــة وصــورة باجلهــة القائمــة بــإجراءات الصــرف وتقيــد املبــالغ الــيت مل تصــرف ومت توريــدها يف حســاب التوريــد وصــورة جبهــة املراجعــة ال

       تفصـــيلي لألمانــــات كمــــا يـــتم يف األحــــوال املعتمــــدة للصـــرف النقــــدي ملنــــافع الضــــمانية إتبـــاع نظــــام العهــــد املؤقتـــة الــــيت تســــوي يف ايــــة 

  .كل شهر 

دون توريدها يف املهلة املوضحة حيث يتم صرفها من اخلزينة مباشرة وفقاً لقسيمة دفع نات وال جيب أن حيتفظ الصرافون باألما  

  .عن كل حالة علي حدة 

  

  

  )82(مادة 

  صرف ا�مانات

مبوجب طلب يتقدم به املستفيد أو الوكيل املعتمد له ، وبتوفري شروط الصرف مع التأكد إال التصرف املبالغ املقيدة حبساب األمانات 

  .توريد حلساب األمانات وفقاً للضوابط املقررة من 

  

  

  

  



 

  )83(مادة 

  الضمانات والتأمينات

يتم قبول التأمينات والضمانات املستحقة علي الغري تنفيذا حلكم القـانون أو بنـاء علـي التـزام عقـدي مبوجـب السـداد النقـدي أو     

يكــون علـي أحــد املصــارف الوطنيـة العاملــة وغــري  مبوجـب صــك يكــون مصـدقا عليــه أو خطــاب ضـمان مســجل لــدي مصـلحة الضــرائب

  .معلق علي شرط وجيوز خصم التأمني أو الضمان من مستحقات حالة السداد وال تغطي التزاماً آخر 

ويـــتم قيــــد التأمينــــات والضــــمانات احملصــــلة يف حســـاب مســــتقبل ، كمــــا يــــتم مســــك ســـجل نظــــامي خلطابــــات الضــــمان بقســــم     

  . عليها وضمان استمرار سرياا طيلة استمرار االلتزام الذي تغطيه  احلسابات حيقق أهداف الرقابة

  

  

  )84(مادة 

  حفظ مستندات الضمان

 موجداالي شروط السالمة الكافية للمحافظة ع يراعي يف مجيع األحوال حفظ خطابات الضمان يف خزانة حديدية تتوافر هلا    

  .وتكون يف عهد الصراف 

  

  )85(مادة 

  أميناتترد الضمان وال

خطابـات الضـمان اد التأمينـات أو الضـمانات أو رد يتم االسـتمرار يف االحتفـاظ بالتـأمني أو خطـاب سـارياً ويراعـي أال يـتم سـد    

يكـون املوافقـة متعلقـة علـي أال ، وعلـي فيذ االلتـزام أو القائمـة مبتابعـةأال بأخطار من ذوي االختصاص باإلدارة املكلفة باإلشراف علي تن

  .شرط 

  

كلفة باملتابعة أو اإلشراف علي تنفيذ االلتـزام راعي عند رد التأمينات أو الضمانات النقدية تقدمي صاحب الطلب إيل اجلهة اليو     

مرفقاً بأصل إيصال التوريد وجيب أن يؤيد املوظف املختص مبسك حسابات الضمانات والتأمينات ذلك كتابة علي مسـتندات الصـرف 

  .بعدم سبق السداد 

  



 

وجيــوز الصـــرف يف حالـــة فقــد اإليصـــال اخلـــاص بالتــأمني أو الضـــمان وفقـــاً لتعهـــد مــن املعـــين بـــذلك وإقــرار احلســـابات بعـــدم ســـبق   

اعتمـــاد هـــذا اإلجـــراء مـــن مـــدير الصـــندوق أو أمـــني اللجنـــة الشـــعبية للضـــمان اإلجتمـــاعي بالبلديـــة كـــل يف نطـــاق الســداد وعلـــي أن يـــتم 

  .اختصاصه 

  

  

  )86(مادة

  المستديمةالسفلة 

املســتدمية الــيت تــودع خبــزائن الصــندوق أو  اجلهــة املعينــة حتديــد مبلــغ الســلفه يــتم بقــرار مــن مــدير الصــندوق بنــاء علــي عــرض مــن    

  . ومواجهة املدفوعات املقررة األخرىزيادا وفقاً لألعباء النقدية الشهرية املتوقعة للصرف علي املنافع 

 ســلفهأمــني اللجنــة الشــعبية للضــمان اإلجتمــاعي بالبلديــة كــل يف نطــاق اختصاصــه ختصــيص وجيــوز باعتمــاد مــدير الصــندوق أو     

للمصروفات النثرية العاجلة يتم الصرف منها يف حدود املصروفات املعتمدة ، وعلي أن يراعي حتديـد تعليمـات الصـرف وحـدود  مستدمية

    .عمل بقرار من مدير الصندوق املدة الواحدة وكيفية تسويتها يف إطار تعليمات سري الاملصروف يف 

  

  )87(مادة

  السفلة المستديمة

 ان اإلجتمـاعي بالبلديــة ختصـيص ســلفهجيـوز كلمـا دعــت احلاجـة ـ ووفقــاً ملـا يقـرره مــدير الصـندوق أو أمــني اللجنـة الشـعبية للضــم  

مؤقتة ملواجهة مصروف نقدي معني ليست له صفة الدورية ومقرر بامليزانية كالتزام علي الصـندوق وذلـك وفقـاً لشـروط الصـرف احملـددة ، 

  .مع وضع حدود للدفعات اليت ميكن صرفها 

الغـرض  انتهـاءمـن اجلهـة الـيت قـررت صـرفها ـ فـور  اعتمادهـاوجيـب أن تـتم تسـوية السـلف املؤقتـة ـ مبوجـب كشـف أو كشـوف يـتم   

  .له ، أو ثالثة أشهر ، أو اية السنة املالية أيهما أقل املخصصة 

  

  )88(مادة 

  الشخصية السلفه

جيوز باعتماد جلنة إدارة الصندوق بناء عرض مدير الصندوق تقرير نظام السلف الشخصية واملقسطة للعاملني يف جمال الضمان     

  .اإلجتماعي باألوضاع امليسرة ملستحقيها 



 

  )89(مادة 

  التزويد بالبيانات والمستندات

وملدير . جيب التزام اجلهات ذات العالقة بنشاط الصندوق مبوافاته بأية بيانات أو مستندات الزمة للتحقيق والرقابة علي أمواله     

  .الصندوق إصدار التعليمات التنفيذية يف هذا اخلصوص 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الباب الرابع

  المحاسبيةالسجLت 

  

  

  )90(مادة 

  أنواع السجLت

ذي احلجــــة  30م والصـــادرة يف  71لســــنة ) 86(لقـــانون الزكــــاة رقـــم مــــن الالئحـــة التنفيذيــــة ) 12،15(دون اإلخـــالل باملـــادة     

 م بشـأن سـجالت الزكـاة الواجـب مسـكها إلثبـات اإلقـرارات اخلاصـة بـه كنظـام مسـتقل بقواعـده الشـرعية ومـا يصـدر 15/2/72املوافق 

بشأا من تعليمات الحقة عن الصندوق لضبط حصيلتها ، يراعي مسـك السـجالت اآلتيـة وفقـاً ملـا تقـرره احتياجـات العمـل ودور كـل 

  .من الصندوق وفروعه وما يقرره مدير الصندوق من تعليمات باخلصوص 

  /يومية اخلزينة واملصرف   ـ 1

إيل خـانتني حتليليتـني أحـدامها خاصــة بـاإليرادات الضـمانية الواجــب ويـتم مسـكه كمقبوضـات ومــدفوعات مـع حتليـل املقبوضــات     

     توريـــدها يوميـــاً حلســــاب اإليـــرادات املقــــررة باملصـــرف واخلانـــة األخــــرى خاصـــة مبــــوارد اخلزينـــة املعتمـــدة للصــــرف منهـــا وفقــــاً للبنـــود املقــــررة

  .بامليزانية 

  /سجل أستاذ االشرتاكات الضمانية   ـ 2

ه غلي حسابات حتليلية وفقا لفئات املضمونني املشرتكني مع توزيع االشرتاكات احملصلة وفقاً حلصص وهو سجل يتم تقسيم    

  .املسامهة فيها 

ويتم حتليل شهري لرصيد االشرتاكات موزعا علي أنواع املنافع الضمانية ألغراض حتقيق استقالل كل منفعة ضمانية بإيراداا     

  .وموقفها املايل 

  / سجل أستاذ مصروفات املنافع النقدية والعينية   ـ 3

والتبويــب املــدرج بامليزانيــة املعتمــدة  إلعتمــاداتعلــي أنــواع املنــافع الضــمانية يف حســابات مســتقلة مبــا خيصــها وفقــاً  تقســيمهويــتم     

  للقيد ذا السجلتسلسلها مصدرا وحسب التحليل الوارد ا ، وتعترب أصول قسائم الدفع واملستندات املعتمدة وفقا ل

  /سجل أستاذ املتنوعات   ـ 4

ويــتم القيــد بــه مــن واقــع قســائم الــدفع والقيــود اليوميــة حيــث يشــمل القيــود اخلاصــة حبســابات املشــاريع حتــت التنفيــذ واحلســابات     

  .خارج امليزانية وأي حسابات متنوعة أخري  األخرىودائع املستثمرة واحلسابات املدينة والدائنة حتت التسوية وحسابات ال



 

  /سجل مراقبة املخازن   ـ 5

ويتم القيد من واقع البيانات املالية عن املخازن الرئيسية املمولة مـن الصـندوق حيـث تعـد بيانـات املنصـرف بـني املخـازن املـذكورة     

لتقيـــيم اجلــرد الســنوي والــوارد وفقــا لفــواتري الشــراء مــع إجـــراء أو لالســتعمال بوحــدات العمــل شــهريا ويــتم إدراج الرصــيد االفتتــاحي وفقــا 

  .التسوية مع املنصوص الشهري السابق ذكر للوصول إيل الرصيد الدفرتي للمخازن 

  /سجل األستاذ العام   ـ 6

جل قيد هو سجل املراقبة للمجموعة الدفرتية حبسابات الصندوق حيث يقيد فيه من واقع موازيني املراجعة اخلاصة بكل س    

  .يومية شهري 

  /السجالت التحليلية   ـ 7

وضرورة وفاء اموعة  هاتهي سجالت تتحدد وفقا الحتياجات الرقابة علي موارد الصندوق وحتصيلها يف موعدها املقرر والتزام    

  .الدفرتية بكافة البيانات إلدارة الصندوق ووضوح مركزه املايل 

  /السجالت النظامية   ـ 8

   :الثابتة سجل األصول  •

ويراعـــي إثبـــات وخالفهــا ، وأراضـــييســـتجد منهــا مـــن عقــارات  هــذا الســـجل ميثــل حصـــراً ملمتلكــات الصـــندوق الــيت آلـــت أو مــا    

البيانات الكاملة عن كل أصل واخلاصـة مبلكيتـه وكـذلك القيمـة اإلضـافية واالسـتهالك والصـيانة ومـا يتطلبـه متابعـة األصـل كأحـد أكـالك 

  .الصندوق 

  :خطابات الضمان  سجل متابعة •

هــو ســجل يســتخدم حلصــرها والرقابــة علــي اســتمرارها واالحتفــاظ ــا وفقــاً للغــرض الــذي تغطيــه عــن حقــوق الصــندوق ومتديـــد     

  .صالحيتها قبل انتهاء مدا بوقت كاف 

  تابعتها وفقا للتوجيهات باخلصوص وأي سجالت أخري تتطلبها احتياجات إدارة أموال الصندوق وإعداد اخلطط اخلاصة به وم    

  

  



 

  )91(مادة

  السجLت الواجب ا,لتزام بھا

تصــدر بقــرار مــن مــدير الصــندوق التعليمــات اخلاصــة بــالتزام الصــندوق أو فروعــه يف مســك عــدد الســجالت الــيت تغطــي حجــم     

وذلـك يف احلــدود   الـيت ألختــل بالضــوابط  كــل منهـا عــن إدارة أموالـه وكــذلك إرجــاء اسـتخدام  بعضــها لـدواعي حمــدودة  املهـام املكلــف بـه

  .احلسابية ألموال الصندوق واستخراج مركزه املايل يف أي وقت 

  

  

  )92(مادة 

  تعديل المجموعة الدفترية

  .جيوز تعديل اموعة الدفرتية أو النظام احملاسيب للصندوق وفقا لدراسة مالية يتم إقرارها من مدير الصندوق     

  

  

  )93(مادة 

  السجLت والقيد بھامسك 

  .والقيد فيها يصدر مدير الشؤون املالية واإلدارية للصندوق التعليمات اخلاصة مبسك السجالت     

  

  

  )94(مادة 

  ترقيم السجل وختمه

يراعي يف مجيع األحوال ترقيم صفحات السجالت املالية والتحليلية النظامية بأرقام مسلسلة وخمتومة خبامت الصندوق يف احلدود     

  .اليت تضمن عدم العبث ا 

  



 

  

  )95(مادة 

  العناية الLزمة بالقيود

تراعــي العنايــة التامــة يف القيــد بالســجالت ويقتصــر القيــد فيهــا بــاحليز دون غــريه مراعــاة القيــد وفقــا للرتتيــب التــارخيي ومــن واقــع     

    .الدفاتر أصول املستندات املعتمدة للقيد ومراعاة األصول احملاسبية والقانونية يف مسك 

  

  

  )96(مادة 

  العناية بحفظ السجLت

جيب العناية يف حفظ السجالت ومستندات القيد واحملافظة عليها من التلف والسرقة أو التزوير وخالفه مع االلتزام باملدد قانوناً     

  .يف هذا اخلصوص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الباب الخامس

  مخازن صندوق الضمان ا.جتماعي

  

  

  )97(مادة 

  والمواد المخزونة المھمات

حتفظ مبخازن الصندوق املواد واملهمات الالزمة لنشاط وحتقيق إغراضه وتتم عمليـة احلفـظ يف خمـازن تتـوافر فيهـا الشـروط املالئمـة     

  .والسرقة    ملواصفات وطبيعة املخزون تكفل وقايته من التلف والضياع

  

  

  )98(مادة 

  ضوابط المخازن

  تراعي الضوابط اآلتية يف شأن املخازن   

  .يتم ختصيص خمازن باملوصفات املالئمة علي مستوي كل جمموعة من املخزون للمحافظة علي مواصفاته ومحايته  ـ1

  تقسم أصناف املخزون إيل  ـ2

  .أ  ـ   املواد املستدمية أو املعمرة    

  .ب ـ  املواد االستهالكية   

  .فة ج  ـ  املواد اخلردة والتال  

يتم بتعليمات عمل تصدر عن الصندوق حتديد احلد األدىن واحلـد األقصـى وحـد الطلـب الـذي يلتـزم عنـد الشـراء لكافـة أنـواع املخـزون ،    ـ3

  .كما يتم حتديد طريقة التصرف يف اخلردة ، ومبعدل التلف املسموح به وكيفية معاملته 

بالوحـــدات التابعــة مــن قبــل اجلهــة املشــرفة وأمنـــاء املخــازن علــي كــل خمــزن أثنــاء االســـتالم أن تتــوافر املتابعــة الالزمــة للمخــزون واألرصــدة   ـ4

  .واحلفظ والصرف مبا حيقق احليلولة املمكنة يف جتنب التلف وانتهاء املفعول لألصناف احملدد هلا أجل معني لالستعمال 

  .قة والتابعة للصندوق إعداد دليل دوري ألنواع املخزون وتعميمه علي كافة اجلهات ذات العال  ـ5

عــدم الســماح باالحتفــاظ يف املخــازن بأصــناف غــري مملوكــة لــه إال بــإذن كتــايب مــن مــدير اإلدارة املشــرف علــي املخــازن وفقــاً لبيــان نوعهــا   ـ6

  .وعددها وأسباب وجودها مع قيدها يف سجل خاص 



 

  .  م حتديدها ضمن دليل إجراءات املخازن يتم استالم وصرف موجودات كل صنف من املخزون ببطاقات الصنف اليت يت  ـ7

  

  

  )99(مادة 

  دليل إجراءات المخازن

اسـتالم املخـزن وصـرفه وقيـد وإثبـات العجـز واحلـدود واملسـموح  إجـراءاتيصدر دليـل إجـراءات بقـرار مـن مـدير الصـندوق وحيـدد       

  .ا عن التالف والعالقة مع إدارة الشئون املالية واإلدارية من ناحية القيد والنماذج املستخدمة باخلصوص 

  

  

  )100(مادة 

  مراجعة المخازن

  .جزءا حيوياً من أموال الصندوق  حملتوياا باعتبار املفاجئختضع املخازن لربامج املراجعة واجلرد الدوري     

  

  

  )101(مادة 

  جرد المخازن

  /ينظم جرد لكامل موجودات املخازن يف اية كل سنة مالية وفقاً لاليت     

يشــمل اجلــرد كافــة العهــد املخزونــة علــي مســتوي الصــندوق وكافــة املخــازن املمولــة لــه علــي مســتوي البلــديات علــي النمــاذج املوحــدة الــيت   ـ1

  .الصندوق يعدها 

  . إختصاصهتشكل جلان اجلرد بقرار من مدير الصندوق أو من أمني اللجنة الشعبية للضمان اإلجتماعي بالبلدية كل حسب   ـ2

ختــتص املراجعــة الداخليــة يف كافــة اجلهــات باإلشــراف علــي أعمــال اجلــرد وإعــداد التقــارير الالزمــة عــن حالــة املخــازن واملخــزون والــيت يــتم   ـ3

  .تقرير عام ملدير الصندوق يتويل إعداد بعد دراسة مدير إدارة املراجعة لإلدارة العامة للصندوق رفعها يف 

 تتــويل إدارة الشــئون املاليــة واإلدارة تلقــي كشــوف اجلــرد وإعــداد كأحــد املســتندات املؤيــدة الســتخراج احلســاب اخلتــامي وامليزانيــة العموميــة  ـ4

  .السنوية 



 

  الباب السادس

  امية والميزانيةالحسابات الخت

  العمومية

  

  

  

  )102(مادة

  أيلولة ا,حتياطيات

م إيل االحتيــاطي العــام  80لســنة ) 13(اخلاصــة باملنــافع الضــمانية الســارية قبـل صــدور القــانون رقــم تـؤول أرصــدة االحتياطيــات     

  للمنـــافع الـــيت ميلوهـــا الصـــندوق وذلـــك بقـــرار مـــن مـــدير الصـــندوق وتســـري يف شـــأا القواعـــد واألحكـــام الصـــادرة يف الئحـــة االســـتثمار 

  .السارية 

  

  

  )103(مادة

  عرض الديون والخسائر

يتم يف اية العام امللي عرض أية خسائر يف ممتلكات الصندوق وديونه خالل العام مذكرة مـن قبـل مـدير الصـندوق يتـويل رئـيس     

  .حتميلها علي احلسابات اخلتامية وفقاً لنوع املنفعة الضمانية اليت ختصها  اعتمادجلنة اإلدارة إجراءات 

  

  

  )104(مادة 

  قيود ا.قفال

عن السنة املالية من استهالك وخالفة وإعداد موازين املراجعة اخلتامية راء قيود اإلقفال والتسويات احلسابية يتويل الصندوق إج    

  .واستخراج احلسابات اخلتامية وامليزانية لصندوق وفروعه 

  

  



 

  )105(مادة

  إعداد الحسابات الختامية

تعد احلسابات اخلتامية وفقاً السـتقالل حسـابات املنـافع الضـمانية وذلـك يف صـورة حسـابات لإليـرادات واملصـروفات لكـل منهـا     

مـن فـائض الطـوارئ العـام لكـل  ينـتجا االسـتثمار السـارية للصـندوق وطبقـاً ملـمبراعاة تكوين احتياطات الطوارئ هلا وفقـاً لألحكـام الئحـة 

ي نـاتج عـن نقــص إيـرادات املنفعـة عــن مصـروفاا ومل تتـوفر لـه املــوارد اخلاصـة بسـد العجــز يـتم تغطيتـه خصــماً منفعـة وإذا ظهـر عجـز فعلــ

  .العام املذكور  االحتياطيمن 

  

  

  )106(مادة

  أصول الميزانية

األخري من مدة احملاسبة  يتم توزيع أصول امليزانية لكل نوع من أنواع املنافع الضمانية وفقاً حلالتها اليت تكون عليها يف اليوم     

  ـ: كاآليت 

  .نقدية سائلة    ـ: أوالً 

  .أوعية استثمارية   ـ: ثانياً 

  .ودائع ألجل   ـ1  

  .قرض   ـ2  

  .شركات مملوكة   ـ3  

  .حصص كسامهات يف الشركات   ـ4  

  .مسامهات يف خطط جهات أخري   ـ5  

  .أمالك عقارية مستثمرة   ـ6  

  :املدينون  ـ : ثالثاً 

  .مديونية حصص متويل املنافع  ـ 1  

  .مديونية جهات أخري  ـ 2  

      .املخزون  ـ: رابعاً 

  .األصول الثابتة   ـ: خامساً 

  .ـ أرصدة مدنية أخري :سادساً 



 

  )107(مادة 

  خصوم الميزانية

  ـ: كاآليت من مدة احملاسبة   األخرياملنافع الضمانية وفقاً حلالتها اليت تكون عليها يف  أواعيتم توزيع ميزانية كل نوع من     

  : االحتياطات : أوالً 

  .االحتياطي العام   ـ 1  

  .احتياطي الطوارئ  ـ 2  

  .احتياطات أخري   ـ3  

  :املخصصات ـ :ثانياً 

  عن األصول ـ  1  

  .املتوقعة  االلتزاماتعن ـ  2  

  .الدائنون ـ : ثالثاً 

  .أرصدة دائنة ـ : رابعاً 

  

  )108(مادة

  المراجعةموازين 

يتم إعداد موازين املراجعة الفروع وحسابات الصندوق بأمانات الضمان اإلجتمـاعي بالبلـديات وموافـاة إدارة الصـندوق شـهرياً ـا   

حسابات السنة املالية ، وأي بيانات تصدر بشأا تعليمات خاصـة بامليزانيـة العموميـة  البإقفعلي أن يراعي إجراء قيود التسوية اخلاصة 

  .يف موعد غايته اية شهر فرباير من السنة التالية 

  

  

  )109(مادة

  لتحديد أرصدة المخازن ا�قصىالموعد 

ـا وفقـاً يف ايـة السـنة املاليـة تتم أعمال جرد وحتديـد قيمـة موجـودات املخـازن الرئيسـية املمولـة مـن الصـندوق والتسـويات اخلاصـة   

  .اية فرباير من السنة التالية من قبل اللجان اليت اللجان اليت تشكل يف اخلصوص الشراء وذلك يف موعد غايته  أسعاروحسب 

  

  



 

  )110(مادة

  مركز الماليمرفقات ال

يتم إرفاق احلسابات اخلتامية وامليزانية العمومية بكافة الكشوف التحليلية اخلاصة باألرصدة املدرجة ا الالزمة لتوضيح املركز     

  .املايل للصندوق 

  

  

  )111(مادة 

  عرض الميزانيات والحسابات الختامية

عرض احلسابات اخلتامية وامليزانية العمومية للصندوق مرفقة بتقرير   يتويل مدير الصندوق يف اية شهر فرباير من السنة املالية    

  .كامل عن املركز املايل علي جلنة إدارة الصندوق ومتابعة إجراءات اعتمادها وفقاً لإلجراءات السارية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  القسم الثالث

  المراجعة المالية الداخلية للصندوق

  

  

  )112(مادة

  الداخلية بالصندوقإدارة المراجعة 

تتـويل إدارة املراجعــة الداخليــة بــاإلدارة العمــة للصــندوق مســئولياته عــن مباشـرة مهــام الرقابــة املاليــة واملراجعــة املســتندية علــي أمــوال     

ب الصــندوق كمــوارد ـ ومــدفوعات وموجــودات ـ واســتثمارات وفقــاً لربنــامج ســنوي وتنســيق كامــل مــع أجهــزة املراجعــة الداخليــة الــيت جيــ

واإلدارية للصندوق وأمانات اللجان الشعبية للضمان اإلجتمـاعي بالبلـديات مـن خـالل تقـارير املراجعـة وجودها ضمن اهلياكل التنظيمية 

  .الدورية وفحص وحتليل دوري للنتائج واملراكز املالية 

  

  

  

  )113(مادة 

  ا,ختصاصات ا,ستثمارية .دارة المراجعة الداخلية

ورقـــايب يتـــويل أداء مهامهـــا يف الرقابـــة واملراجعـــة املســـتمرة لنشـــاط اختصاصـــها كجهـــاز استشـــاري  املراجعـــة الداخليـــةمتـــارس إدارة     

الصــندوق وخيــتص برفــع التقــارير الدوريــة واالستشــارية عــن النـــواحي املاليــة بــاإلدارة العامــة للصــندوق وأمانــات اللجــان الشــعبية للضـــمان 

ر اليت ترد من أجهزة املراجعة الداخلية ـا ملـدير الصـندوق مبـا حيقـق إمكانيـة ترشـيد الـنظم واإلجـراءات اإلجتماعي بالبلديات وفقاً للتقاري

والتعليمـــات الالزمــة للحيلولـــة دون حـــدوث خســـائر أو ضـــياع ألمـــوال الصـــندوق وأمالكــه والضـــمان التقيـــد بـــالقوانني واللـــوائح والقـــرارات 

زمـــة لقيـــام كـــل منهـــا باملســـؤولية املباشـــرة لكـــل  مـــن وحـــدات املراجعـــة الداخليـــة يف ممارســـة الســـارية ، ومراعـــاة يئـــة كـــل اإلمكانيـــات الال

    .اختصاصها 

  

  

  

  



 

  )114(مادة

 توجيه مكاتب المراجعة الداخلية بالفروع

وأمالكـه وفـروع   يف إطار مسؤولية إدارة املراجعة الداخلية باإلدارة العامة للصندوق واختصاصها اليت متتد إيل كافة أموال الصـندوق  

الصندوق وأمانات اللجان الشعبية للضـمان اإلجتمـاعي بالبلـديات ، متتـد اختصاصـها كلمـا أقتضـي األمـر ذلـك ، أو بنـاء علـي تكليـف 

عــن  مــدير الصــندوق هلــذه اجلهــات مــع اإلشــراف الفــين والتوجيــه املســتمر لوحــدات املراجعــة الداخليــة ــا وتلقــي تقــارير دوريــة واســتثنائية

   .بكل منها مبا فيها اإلحاطة بصورة من برنامج املراجعة اخلاصة بكل منها  وضها باملهام املنوطه نتائج

  

  

  

  )115(مادة

  برنامج المراجعة الداخلية

 وألتزيـدتقـل عـن ثالثـة شـهور  يف سبيل أداء املراجعة الداخلية لدورها يتم إعداد كل وحدة مراجعة لربنامج مراجعة يغطي مـدة ال    

وجدت واإلجراءات املالية والنتائج واملراكز املاليـة وإعـداد التقـارير  أينماعن السنة املالية ويشمل مهام الرقابة علي الرقابة أموال الصندوق 

 ســئولياا املقــررةالالزمــة بشــأا ووضــع التوصــيات الالزمــة باخلصــوص ومبــا حيقــق اآليت وفقــاً لتعــاون وــوض كــل وحــدة مراجعــة داخليــة مب

  ـ : مبهام الرقابة 

  .الرقابة علي حتصيل أموال الصندوق كإرادات مبصادرها املتعددة يف مواعيد استحقاقها  •

الرقابـة علـي الصـرف مـن أمــوال الصـندوق واإلجـراءات املاليـة اخلاصـة ــا مبراعـاة القـوانني واللـوائح والقـرارات والتعليمــات  •

  .ارة استثمارية وفقاً للضوابط املالية الواردة ذه الالئحة السارية وصرفها يف املنافع الضمانية وتنفيذ إد

الرقابــة علــي أعمــال اجلــرد الســنوي واإلشــراف علــي مهــام اللجــان الــيت تشــكل باخلصــوص جلــرد اخلــزائن واملخــازن والعهــد  •

  .واملخازن     املالية اململوكة للصندوق مع اإلشراف علي تسلم العهد 

لحسـابات اخلتاميـة واملراكـز املاليـة ومــا يتعلـق ـا مـن سـجالت ودفـاتر وإعـداد التقـارير الالزمــة ل املسـتنديةاملراجعـة املاليـة  •

   .وبيان مدي تأثريها علي املركز املايل له  خبصوص سالمتها ومدي مطابقتها وتصويرها للواقع

اخلزانــة علــي التصــرف وااللتــزام بــالنظم اجلهـة املختصــة بتنبيــه اإلدارات املعينــة إيل مــا تقتضــيه رقابــة ديـوان احملاســبة وأمانــة  •

  .والتعليمات املالية السارية 

  

  



 

  

  )116(مادة 

  اختصاصات ومسئوليات المراجعة الداخلية

  ـ: للمراجعة الداخلية يف سبيل أداء دورها االختصاص األيت   

جيب أن تشمل اهلياكل اإلداريـة والتنظيميـة إلدارة الصـندوق وفروعـه وأمانـات الضـمان اإلجتمـاعي بالبلـديات وشـركات الضـمان  •

التابعــة للصـــندوق علـــي وحــدات مراجعـــة داخليـــة مراجعــة حســـب حجـــم نشــاطها مـــع تـــوفري العناصــر البشـــرية الفنيـــة والكافيـــة 

مســئولية مباشــرة عــن مهــام املراجعــة الداخليــة املقــررة باجلهــة الواقعــة يف نطــاق  مســئولةملمارســة اختصاصــها ومســؤولياا وتعتــرب 

  .اختصاصها 

  .تلقي صورة من كل ما يرد إيل الصندوق من قوانني ولوائح وقرارات وتعليمات وبيانات تتعلق باملراجعة الداخلية  •

  . تلقي صورة من كل ما يصدر عن اإلدارة العامة للصندوق من قرارات وتعليمات •

  .حق اإلطالع علي املستندات والسجالت واحلصول علي البيانات املتعلقة مبهام املراجعة  •

حق مراجعة حسابات فروع الصندوق أو أمانات الضمان اإلجتماعي بالبلديات كلما تطلب األمر ذلك أو يف نطـاق اإلشـراف  •

مستنداا واحلصول علـي البيانـات الـيت تراهـا الزمـة الفين علي جهود وحدات املراجعة الداخلية ا واإلطالع علي سجالا  و 

  .الصندوق   الستكمال أعمال الرقابة علي أموال 

  .أعمال الرقابة علي أموال الصندوق  الستكمالاحلصول علي بيانات اليت تراها  •

التوجيهــات الفنيــة يف إطــار القــوانني واللــوائح والتعليمــات والضــوابط املاليــة لوحــدات املراجعــة الداخليــة بفــروع الصــندوق  إصــدار •

  .وتعميم وتوحيد أساليب الرقابة علي أموال الصندوق باجلهات التابعة له وأمانات البلديات وذلك يف إطار اإلشراف الفين 

والتعليمــات اخلاصــة بســري العمــل علــي وحــدات املراجعــة الداخليــة بفــروع الصــندوق واللجــان  تعمــيم القــوانني واللــوائح والقــرارات •

  .الشعبية للضمان اإلجتماعي يف البلديات 

تلقــــي تقــــارير دوريــــة أو اســــتثنائية عــــن نتــــائج ممارســــة وحــــدات املراجعــــة الداخليــــة بفــــروع الصــــندوق واللجــــان الشــــعبية للضــــمان  •

  .اإلجتماعي يف البلديات 

يرتتب عليه أي عجز مـايل أو أيـة سـرقة أو أي خطار مدير املراجعة الداخلية باإلدارة العامة للصندوق بأي إمهال أو خطأ جيب إ •

الصـندوق فــور حـدوثها ويقــع ذلـك علــي مسـؤولية وحــدات املراجعـة الداخليــة باللجـان الشــعبية  لـة مــنو تبديـد للعهـد املاليــة املم

  . خالل باإلجراءات اإلدارية األخرىون اإلللضمان اإلجتماعي يف البلديات وذلك د

يكون للمراجعـة الداخليـة عضـو رقابـة جبميـع اللجـان الـيت يـتم تشـكيلها عـن نشـاط الصـندوق وعلـي وجـه اخلصـوص جلـان دراسـة  •

  .امليزانيات التقديرية وجلان العطاءات واللجنة الفنية املالية وجلان دراسة املراكز املالية للصندوق 



 

  )117(مادة

  وندب وإعارة موظفي المراجعة الداخلية نقل

أو إعـــارة مـــوظفي وحـــدات املراجعـــة الداخليـــة أو إســـناد وظـــائف ذات صـــفة تنفيذيـــة هلـــم بكـــل مـــن فـــروع الجيـــوز نقـــل أو نـــدب       

دم الصـــندوق واللجـــان الشـــعبية للضـــمان اإلجتمـــاعي يف البلـــديات أال بعـــد احلصـــول علـــي موافقـــة اإلدارة العامـــة للصـــندوق ومبراعـــاة عــــ

   .اإلخالل مبهامهم الرقابية وما يستلزمه ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  القسم الرابع

  الشركات التابعة لصندوق الضمان ا.جتماعي

  

  )118(مادة 

  إسناد ا,ختصاصات المقررة للجمعية العمومية

جلنة إدارة الصندوق االختصاصات  مع مراعاة ما قضت به النظم األساسية للشركات اململوكة لصندوق الضمان اإلجتماعي متارس

  .املقررة للجمعية العمومية هلذه الشركات 

  

  

  )119(مادة

  توحيد النظم واللوائح

  /يلي  علي إدارة الصندوق مراعاة ما  

  .يف طبيعة نشاط كل منها  االختالفاتتوحيد اللوائح والنظم املالية واإلدارية مع مراعاة   ـ 1

  .وعالوة املبيت للصندوق والشركات اململوكة له  لإليفادإصدار الئحة موحدة   ـ 2

مراعاة التكامل يف نشاط والتنسيق والتعـاون فيمـا بينهـا إيل أقصـي حـد ممكـن وكـذلك التنسـيق مـع اجلهـات ذات العالقـة يف نطـاق قطـاع   ـ 3

  .الضمان اإلجتماعي أو خارجة 

  .ووضع الضوابط للتنسيق وحتقيق التوازن بني هذه الشركات  املتاحةشرية املادية والب لإلمكانياتاألمثل  االستثمارالعمل علي حتقيق   ـ 4

  

  

  )120(مادة

  اختصاصات مدير الصندوق بشأن الشركات

الصـندوق ومبـا  اسـتثمارات أصـلخيص مدير الصندوق بإصدار القواعد التنفيذية والضوابط الالزمة هلذه الشـركات مبـا حيقـق احملافظـة علـي   

  حتصــــيل عوائــــد اســــتثمارية دون اإلخــــالل بقــــرارات اللجنــــة الشــــعبية العامــــة بتشــــكيل جلــــان إدارة شــــركات الصــــندوق أو بــــالنظم يكفــــل 

  .األساسية 

  



 

  -:هلذه الشركات ويف إطار الصندوق ملشروعاته ويكون له على وجه اخلصوص ما يلي 

ة ومبراعــاة ختصــيص حســاب مركــزي بكــل شــركة لإليــرادات وحســابات األذن يفــتح احلســابات املصــرفية للشــركات مــع وضــع الضــوابط الالزمــ.  1

أخـــرى يـــتم إيـــداع إلتزامـــات املصـــروفات الدوريـــة املعتمـــدة ـــا وذلـــك حـــىت ميكـــن الرقابـــة علـــى اإليـــرادات وضـــبط املصـــروفات وترشـــيدها 

  .بإستمرار 

ميـا يلـزم للقيـام بالرقابـة املسـتمرة وتقيـيم األداء املطلـوب  وضع خطة لورود البيانات واإلحصائيات واملعلومات مـن الشـركات إلدارة الصـندوق.  2

  .لسري النشاط ا 

تشــكيل جلــان لتقضــي احلقــائق والفحــص للمســتندات يف أيــة واقعــة ممــا يتعلــق بالتجــاوز يف الصــرف دون وجــه حــق أي شــركة مــن شــركات .  3

  .الصندوق مع عدم اإلخالل باإلجراءات األخرى الواجبة اإلتباع 

يـــع اللجــان الشـــعبية أو جلــان اإلدارة حبســـب األحـــوال القائمــة علـــى إدارة شــركة مـــن شـــركات الصــندوق ضـــرورة موافــاة مـــدير الصـــندوق وعلــى مج

  .وبصفة مستمرة بنسخة من حماضر إجتماعاا 

  

  )121(مادة 

  لجنة مالية لشئون الشركات

مبوجب قرار تصدره جلنة إدارة الصندوق بناء على عرض مـن مـدير الصـندوق تشـكل جلنـة ماليـة دائمـة لشـئون الشـركات اململوكـة     

ويســـــرتك يف  بالصــــندوقوعضـــــوية اخلــــرباء ومــــديري اإلدارات واملكاتــــب املختصــــة  قالصــــندو للصــــندوق علــــى أن تكــــون برئاســــة  مــــدير 

  .إذا كان البحث ستناول أمروا تتعلق ا  إجتماعات هذه اللجنة املسئولون بكل شركة

  ) 122(مادة 

  المالية لشئون الشركاتإختصاصات اللجنة 

  -:ختتص اللجنة املنصوص عليها يف املادة السابقة مبا يلي     

 الدراسة وإبداء الرأي يف اخلطط وامليزانيات التقديرية للشركات على أن تعرض على اللجنة قبل إبتداء السنة املالية بشهرين على  •

  .األقل 

  .دراسة تقارير املتابعة الربع سنوية عن تنفيذ اخلطط وامليزانيات التقديرية وإبداء الرأي فيها  •

ت العموميـــة الســنوية حيـــث جيــب تقــدميها مرفقـــة مبــذكراا اإليضــاحية وبياناـــا التحليليــة خـــالل حبــث ودارســة النتـــائج املاليــة وامليزانيــا •

  .األشهر األربعة التالية من إنتهاء السنة املالية على أقصى تقدير 

  .دراسة أية لوائح أو نظم مالية يتقرر إستصدارها وأبداء الرأي فيها  •

  



 

  )123(مادة 

  لصندوقا تالتنسيق والتعاون بين إدارا

  بني إدارات الصندوق ومكاتبه وبني الشركات التابعة له حتت إشراف وبناء على توجيهات مدير  قيتم التعاون والتنسي    

  . الصندوق

ويكون ملديري اإلدارات ورؤساء األقسام بالصـندوق احلصـول علـى البيانـات واإلحصـائيات مـن مـديري أو أمنـاء اللجـان الشـعبية     

  .وبعد موافقة مدير الصندوق  األحوالاملذكورة حبسب 

  

  

  )124(مادة 

  ضوابط تحويل إيرادات شركات إدارة ا�مLك

علـى مــدير الصــندوق يف إطــار إشــرافه الشــركات التابعــة للصـندوق وضــع الضــوابط الالزمــة لتحويــل اإليــرادات اإلمجاليــة للشــركات     

  .إستيفاؤها لنفقات اإلدارة املختصة بالصندوق املكلفة بإدارة األمالك بصفة دورية أوال بأول ويتم 

  .وال جيوز التصرف يف إيرادات األمالك على خالف ذلك     

  

  

  )125(مادة 

  سداد حصة الصندوق في عائد المساھمة في رأس المال

صــة ــا علــى النحــو يــتم ســداد حصــة الصــندوق عــن عائــد املســامهة يف رأمســال الشــركات التابعــة لــه وفقــا لواقــع النتــائج املاليــة اخلا    

  :التالية 

اإلسـتثماري احملقـق حلسـاب الصـندوق فـور تقـدمي امليزانيـة العموميـة للسـنة املاليـة أو  دسداد نسبة مخسني يف املائـة علـى األقـل مـن العائـ •

  .بعد أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة املالية أيهما أقل 

ق حلسـاب الصـندوق فـور إعتمـاد اجلمعيـة العموميـة للميزانيـة العموميـة للسـنة سـداد بـاقي حصـة الصـندوق مـن العائـد اإلسـتثماري احملقـ •

  املالية

  .على أن يتم هذا السداد خالل مدة شهر على األكثر     

  

  



 

  )126(مادة 

  حكم عام

  .تسري أحكام وقواعد قانون النظام املايل للدولة واللوائح الصادرة مبقتضاه فيما مل يرد فيه نص يف هذه الالئحة     

  

  

  )127(مادة 

  تاريخ العمل بالLئحة

  .وتنشر يف اجلريدة الرمسية ، يعمل ذه الالئحة من تاريخ صدورها     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ر.و 1397شعبان  / 9صدر في 

  1988/ 3/ 27الموافق 

  

  

  


